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P
otrzeba kompleksowych interwencji na ob-

szarach miast, które utraciły lub tracą zdol-

ność do pełnienia dotychczasowych funkcji 

społeczno-ekonomicznych była już sygna-

lizowana w  rządowych dokumentach w  po-

przedniej perspektywie finansowej. Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2010–2020 wskazała wstępnie 

obszary o największej koncentracji problemów związanych 

z  utratą miejsc pracy, spadkiem potencjału ludnościowe-

go, starzeniem się mieszkańców, degradacją środowiska 

i  tkanki społeczno-gospodarczej oraz patologiami spo-

łecznymi. Wobec tych obszarów należy podjąć intensywne 

działania rewitalizacyjne.

Potrzebna jest właściwa rewitalizacja, inna od dotych-

czasowo określanych tym terminem remontów lub mo-

dernizacji pojedynczych obiektów. Jest ona rozumiana 

– zgodnie z Umową Partnerstwa – jako zintegrowane 

i kompleksowe prowadzenie działań:  przeciwdziałają-

cych degradacji społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, 

technicznej i  środowiskowej   umożliwiających wyjście 

obszarów kryzysowych z impasu spowodowanego postę-

pującą degradacją.

Koniecznym elementem właściwej rewitalizacji jest tery-

torialna koncentracja działań i włączenie społeczności lo-

kalnej do procesu ich programowania i realizacji, chociaż 

nadal na samorządzie lokalnym spoczywa obowiązek pro-

gramowania i koordynacji realizacji programu rewitalizacji. 

Proces rewitalizacji jest częścią całościowej polityki roz-

woju miasta, więc powinien być uwzględniony w strategii 

rozwoju miasta i  realizować część wizji rozwoju miasta. 

Odnowa zdegradowanych dzielnic/osiedli miasta powin-

na przyczynić się do poprawy sytuacji na tych obszarach, 

umożliwiając także stabilny rozwój pozostałych części 

miasta. W związku z tym działania rewitalizacyjne powinny 

zostać odpowiednio skoordynowane z elementami proro-

zwojowymi w realizacji strategii miasta. 

Ważnym rozwiązaniem jest uelastycznienie rewitaliza-

cji. Ponieważ obszary kryzysowe są unikatowe w swoich 

problemach, dla każdego powinno zostać wypracowane 

rozwiązanie odpowiadające na nie. Punktem wyjścia do 

rozpoczęcia rewitalizacji będzie – podobnie jak do tej pory 

– opracowanie programu rewitalizacji miasta. Zmienia się 

jednak podejście do jego przygotowania. Ze względu na 

terytorialną koncentrację działań potrzebne będzie precy-

zyjne określenie obszaru kryzysowego. Będzie to można 

zrobić:  przedstawiając skalę różnic między wskaźnikami 

rozwoju społecznego, gospodarczego i  przestrzennego 

dla obszaru kryzysowego oraz całego miasta  wskazując 

i uzasadniając występowanie silnego skupiska problemów 

społecznych, gospodarczych i  przestrzennych w  danym 

miejscu, których współwystępowanie blokuje rozwój da-

nego obszaru.

Obok diagnozy opartej na wskaźnikach, konieczna bę-

dzie diagnoza potencjału rozwojowego, ponieważ to na 

jego wydobyciu i  wzmocnieniu powinny skupić się dzia-

łania rewitalizacyjne. Jest to dosłownie szycie na miarę 

programu rewitalizacji, postulowane w  umowie partner-

stwa, a  następnie w  projekcie Krajowej Polityki Miejskiej 
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Rewitalizacja miast jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej 
perspektywy finansowej. Ponad 20 proc. powierzchni polskich miast jest 
dotkniętych zjawiskami degradacji. Ujęcie rewitalizacji jako kompleksowego, 
interdyscyplinarnego procesu przemian ukierunkowanego na wyprowadzenie 
obszarów zdegradowanych z kryzysu to efekt długoletniej debaty i praktyki 
polskich miast.
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i założeniach Narodowego Planu Rewitalizacji. Konieczne 

będzie, aby narzędzia zostały dobrane odpowiednio do 

potrzeb konkretnego obszaru, a działania zostały usyste-

matyzowane od najpilniejszych i najbardziej efektywnych 

do uzupełniających.

Z  badań wynika, że dotychczas najwięcej środków na 

rewitalizację miast pochodziło z budżetów samorządów 

lokalnych. Uruchomienie szeroko zakrojonych procesów 

rewitalizacyjnych ma spowodować, że w  finansowanie 

rewitalizacji zostaną zaangażowane środki prywatne. 

Priorytetowe znaczenie rewitalizacji znalazło także swoje 

odbicie w ilości środków przeznaczonych w programach 

operacyjnych w latach 2014–2020 na wspieranie prowa-

dzonych przez gminy kompleksowych działań rewitali-

zacyjnych – 25 mld zł. Gross tych środków będzie po-

chodzić z regionalnych programów operacyjnych, jednak 

część działań będzie wspieranych z poziomu krajowego 

poprzez PO IŚ, PO WER, PO PW oraz PO IR. Największe 

znaczenie w określaniu ram programowania rewitalizacji 

będą miały więc instytucje zarządzające poszczególnymi 

RPO. Ich podejście zostało już w pewnym stopniu nakre-

ślone w  projektach RPO. Zanim je przedstawimy, prze-

śledźmy priorytety inwestycyjne, które zostały w założe-

niach Narodowego Planu Rewitalizacji wskazane jako 

kluczowe1.

Podstawowe środki z  RPO przeznaczone na wspieranie 

działań rewitalizacyjnych będą pochodziły z priorytetu in-

westycyjnego 9.2., tj. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, go-

spodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 

miejskich i wiejskich. Nie można jednak patrzeć na rewita-

lizację w oderwaniu od innych priorytetów, w ramach któ-

rych będą realizowane działania komplementarne. Logikę 

kształtowania powiązań działań rewitalizacyjnych z innymi 

działaniami wspieranymi ze środków UE w ramach regio-

nalnych programów operacyjnych pokazuje struktura osi 

priorytetowych, w których został umiejscowiony PI 9.2.

Z zestawienia przedstawionego w tabeli 2 można wywnio-

skować, że polskie województwa w  różny sposób pod-

chodzą do rewitalizacji. Dwa (małopolskie i  warmińsko-

-mazurskie) zamierzają prowadzić działania rewitalizacyjne 

w  ramach dedykowanych im osi priorytetowych. Druga 

grupa województw łączy PI 9.2. przede wszystkim z inwe-

Tabela 1. Priorytety inwestycyjne kluczowe dla Narodowego Planu Rewitalizacji

PI Nazwa priorytetu inwestycyjnego

3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości

4.3.
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

4.5.
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

6.5.

Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowanie działań służących 
zmniejszaniu hałasu

8.2.

Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako 
elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem 
upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju 
zasobów naturalnych i kulturowych

8.5.
Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

9.2.
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich

9.4. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

9.8. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, Narodowy Plan Rewitalizacji. Założenia, s. 11–12.
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Tabela 2.  Priorytet inwestycyjny 9.2. w osiach priorytetowych regionów w Polsce  
– indykatywna wartość środków

Województwo Nazwa osi priorytetowej
Udział PI 9.2. 

w alokacji2

Indykatywna 
wartość środków 
przeznaczonych  
na PI 9.2. (euro)3

Inne PI 
w osi 

prioryte-
towej

Dolnośląskie 6. Infrastruktura spójności 
społecznej

3,04 proc. 68 411 652 9.1.

Kujawsko-pomorskie 6. Solidarne społeczeństwo 
i konkurencyjne kadry

3 proc. 57 596 470 9.1.
10.4.

Lubelskie 14. Infrastruktura społeczna 4,26 proc. 85 280 000 9.1.
9.3.
10.4.

Lubuskie 9. Infrastruktura społeczna 3,61 proc. 32 668 420 9.1.
10.4.

Łódzkie IV. Rewitalizacja i usługi dla 
społeczeństwa

8,92 proc. 201 116 574 2.3.
6.3.
6.5.
8.2.
9.1.
9.2.
10.4.

Małopolskie 11. Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej

6,96 proc. 200 000 000 -

Mazowieckie IV. Gospodarka przyjazna 
środowisku i społeczeństwu

bd.4 bd. 5.2.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
9.1.

Opolskie XI. Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną

Nie mniej  
niż 1,6 proc. 

Nie mniej  
niż 15 500 000

9.1.
10.4.

Podlaskie VIII. Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej

1,72 proc. 15 000 000 2.3.
6.3.
9.1.

9.10.
10.4.

Podkarpackie VI. Spójność przestrzenna 
i społeczna

2,5 proc. 52 492 230 8.2.
9.1.

10.4.

Pomorskie VIII. Konwersja 4,41 proc. 82 159 217 8.2.
6.3.

Śląskie X. Rewitalizacja i infrastruktura 
zdrowotna

4,71 proc. 163 767 086 9.1.
9.10

Świętokrzyskie VI. Rozwój miast 4 proc. 54 534 702 4.3.
4.5.
6.4.
7.2.
10.4.

Warmińsko- 
-mazurskie

8. Obszary wymagające 
rewitalizacji

3,76 proc. 64 848 510 – 

Wielkopolskie 9. Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego

4,99 proc. 122 200 000 9.1.
9.3.
10.4.

Zachodniopomorskie IX. Infrastruktura publiczna 2,96 proc. 34 200 000 9.1.
2.3.
10.4.

Źródło: Opracowanie własne. Stan na 15 września 2014 r.
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stycjami w  infrastrukturę zdrowotną i społeczną (9.1.) oraz 

edukacyjną i  szkoleniową (10.4). Pozostałe województwa 

(łódzkie, mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie) planują 

rewitalizację jako element kompleksowych działań pobu-

dzających rozwój i modernizację miast.

Niezależnie od umiejscowienia w strukturze regionalne-

go programu operacyjnego, IZ RPO będą tworzyć wa-

runki umożliwiające realizację działań rewitalizacyjnych 

zgodnych z  nowym podejściem. W  dążeniu do tego 

mogą w procedurach konkursowych premiować dodat-

kowymi punktami lub wyższym poziomem dofinansowa-

nia projekty, które są kluczowymi działaniami w ramach 

programów rewitalizacji. Mogą też wykorzystywać instru-

mentarium projektowe wprowadzone tzw. ustawą wdro-

żeniową5 oraz potencjał subdelegacji wynikający z  ZIT. 

IZ RPO powinny zapewniać koordynację konkursów, 

aby działania komplementarne mogły uzyskiwać wspar-

cie w  podobnym czasie, zgodnie z  logiką interwencji 

przedstawioną przez miasta w programach rewitalizacji. 

Bardzo dużo zależy od właściwego wskazania komple-

mentarności na poziomie RPO, ale także w programach 

rewitalizacji. Powinny one pokazywać możliwość uzy-

skania efektu synergii dzięki:    właściwej kontynuacji 

działań z  poprzedniego okresu programowania (kom-

plementarność międzyokresowa)   wykorzystaniu róż-

nych źródeł finansowania (komplementarność źródeł fi-

nansowania)   jednoczesnemu prowadzeniu projektów 

poprzez określenie, w jaki sposób projekty odpowiadają 

na różne problemy, rozwiązując jednocześnie różnorod-

ne przyczyny kryzysu (komplementarność problemowa) 

 koncentracji na danym obszarze (komplementarność 

przestrzenna)   współdziałaniu różnych interesariuszy 

(komplementarność instytucjonalna).

Podsumowując, w  obecnym okresie programowania 

(2014–2020), działania rewitalizacyjne w miastach powin-

ny być kompleksowe, skoordynowane i przekształcać się 

w wieloletnie procesy przemian społecznych, ekonomicz-

nych, przestrzennych i technicznych, skutkujące wyprowa-

dzeniem obszarów zdegradowanych z  kryzysu. Potrzeb-

na będzie właściwa identyfikacja obszarów kryzysowych 

uwzględniająca źródła zagrożeń i bazująca na przeglądzie 

gospodarki miejskiej oraz wybór właściwych form inter-

wencji w szytych na miarę programach rewitalizacji.

Przypisy

1     Obok nich zostały także wymienione uzupełniające PI, tj. 3.3., 3.4., 4.2., 

7.2., 7.4., 8.8., 9.1., 9.7., 10.1., 10.3., 10.3 bis.

2     Wartości mogą ulec zmianie po negocjacjach z KE.

3     Wartości mogą ulec zmianie po negocjacjach z KE.

4     RPO WM 2014–2020 wersja 1.3.0 nie zawiera informacji o podziale 

kwoty przeznaczonej na oś priorytetową na poszczególne priorytety 

inwestycyjne. Podział alokacji na kategorie interwencji nie pozwala na 

wyodrębnienie środków przeznaczonych na działania rewitalizacyjne.

5     Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w za-

kresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014–2020 

(Dz.U. 2014, poz. 1146).
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