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polskie miasta przygotowują się do rewitalizacji. 
To szeroki proces przemian społecznych, prze-
strzennych i gospodarczych na obszarze, który 
od wielu lat czeka na zmiany. Celem rewitaliza-
cji jest uczynienie ze zdegradowanych terenów, 
miejsc, w których dobrze się mieszka, pracuje  
i spędza czas. Poprawa jakości przestrzeni musi 
iść w parze z polepszeniem warunków  
życia i rozwiązaniem nurtujących  
problemów społecznych. 

Sejm przyjął ustawę o rewitalizacji, która ułatwi polskim mia-

stom sprawniejsze odnawianie zniszczonych centrów i poprze-

mysłowych terenów. Samorządy pracują nad dokumentami  

i strategiami, w których opiszą, jakie działania podejmą, aby 

poprawić jakość i warunki życia mieszkańców. Większość 

miast, w tym również Łódź, nigdy wcześniej nie realizowało 

projektu dotykającego tak wielu sfer życia. Skąd wiemy, jak 

należy to wszystko zrobić? Sprawdzamy na sobie samych. 

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju realizu-

jemy pilotażowy program rewitalizacji. Przeprowadziliśmy 

szereg konsultacji, aby dowiedzieć się, jakich zmian oczekują 

łodzianie.

  

Testujemy we współpracy z organizacjami pozarządowy-

mi formy wsparcia działań oraz inicjatyw mieszkańców. 

Przygotowaliśmy program edukacyjny, aby już od naj-

młodszych lat angażować łodzian w sprawy ich miasta.  

W programie animacyjnym udało się zapoznać i wesprzeć 

grantami osoby, które działają na rzecz Łodzi i jej miesz-

kańców. Przeprowadziliśmy też szereg badań i analiz, aby 

jak najlepiej zaplanować inwestycje, których wartość sza-

cujemy na kilka miliardów złotych.

Dodatkowo, korzystamy ze zdobytych już wcześniej doświad-

czeń, zarówno miast zachodnich, które rewitalizację mają już 

za sobą oraz własnych, jak program lokale dla kreatywnych, 

który umożliwia wynajęcie miejskiego lokalu na preferencyj-

nych warunkach pod określony typ działalności. Testujemy 

także tzw. klauzule społeczne w przetargach na wybór wy-

konawców inwestycji. W programie rewitalizacji będzie to 

rozwiązanie stosowane powszechnie.

Efektem programu pilotażowego jest pierwsze w Polsce 

Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Z doświadczeń i wiedzy, 

które zgromadziliśmy w Łodzi, może już korzystać cała 

Polska: zarówno samorządy, jak i wspólnoty mieszkaniowe, 

organizacje, instytucje kultury, a także sami mieszkańcy.  

W internetowym serwisie znajdziecie komplet multimedial-

nych materiałów, wiedzę w formie porad, filmów, raportów  

i dokumentów niezbędnych do realizacji konkretnych projek-

tów. Obok nich modelowe rozwiązania, które pomogą włączyć 

w proces rewitalizacji różnych partnerów - od inwestorów po 

wspólnoty mieszkaniowe.

Centrum, które oddajemy do Waszego użytku, będzie się roz-

rastało wraz z postępem rewitalizacji i zdobywaniem kolej-

nych doświadczeń. Jeśli nie znaleźliście w nim potrzebnych 

informacji, piszcie do nas. Z chęcią poszukamy odpowiedzi na 

Wasze pytania.

SZANOWNI PAŃSTWO,
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Rewitalizacja staje się kluczowym elementem  
rozwoju miast, przeciwdziała negatywnym zjawiskom 
oraz stymuluje rozwój społeczny i gospodarczy. 
Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja 
budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie 
problemów społecznych, poprawa warunków 
mieszkaniowych, przestrzeni publicznych oraz 
zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Zintegrowany 
proces rewitalizacji powinien być prowadzony 
w dialogu z lokalną społecznością i innymi 
interesariuszami, którzy są w niego włączeni, takimi jak 
lokalni przedsiębiorcy, instytucje kultury czy właściciele 
podziemnych sieci. Przyczyny i skutki procesu 
rewitalizacji wykraczają poza obszar bezpośredniego 
prowadzenia działań i mają szerszy kontekst społeczny 
i terytorialny. Z tego powodu przed przystąpieniem 
do działań rewitalizacyjnych konieczne jest  zbadanie 
powiązań i zależności pomiędzy obszarem całego 
miasta a obszarem kryzysowym wyznaczonym do 
rewitalizacji. 
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Łódź przechodzi proces rewitalizacji. Obejmuje on nie tyl-

ko remonty kamienic i porządkowanie przestrzeni, w tym 

tworzenie nowych ulic, czy dotąd w Polsce nieznanych wo-

onerfów. Proces rewitalizacji, rozumiany jako przywrócenie 

konkretnemu obszarowi pierwotnej wartości, utraconej z po-

wodu zniszczeń oraz zaniedbań, powinien dotyczyć przede 

wszystkim lokalnej społeczności. Zarówno w ustawie o rewi-

talizacji, jak i w licznych dokumentach, to właśnie przemiana 

społeczna jest w centrum procesu rewitalizacji. W związku  

z ogromem prac i zmian, jakie nas czekają, zdecydowaliśmy 

się, jako jedni z pierwszych w Polsce, poprowadzić dzięki 

środkom z POPT oraz Ministerstwa Infrastruktury i Roz-

woju modelowy Projekt Pilotażowy – przygotowanie do wła-

ściwej rewitalizacji. W ramach Projektu przeprowadziliśmy 

szereg badań, analiz, inwentaryzacji, a także działań spo-

łecznych w formie trzech programów: animacyjnego, party-

cypacyjnego i edukacyjnego. Można powiedzieć, że przepro-

wadzamy sami na sobie, na otwartej tkance miasta, operację, 

której efekty, wnioski, sukcesy i przestrogi przekazujemy  

w Państwa ręce.

Celem realizacji Projektu pn. Opracowanie modelu prowadze-

nia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w 

Mieście Łodzi było przygotowanie do procesu rewitalizacji 

obszarowej centrum Łodzi w latach 2014-2020, w tym do-

starczenie wiedzy potrzebnej do właściwego przygotowania 

Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+. Wszystkie zadania, 

na kwotę prawie 4 milionów zł, wchodzą w skład przygo-

towania modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach 

miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu 

podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na 

osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjen-

ta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych 

uwarunkowań. Model ten będzie udostępniony w ogól-

nodostępnym centrum wiedzy przez co najmniej 7 lat od 

zakończenia Projektu. Większość materiałów, które udało 

nam się opracować podczas prowadzenia pilotażu posłuży-

ła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, uzu-

pełniła jego diagnozę i wskazała kierunki dalszych działań. 

Podręcznik ten jest krótkim przewodnikiem po łódzkim 

centrum wiedzy z zakresu rewitalizacji, źródłem inspiracji 

i informacji. Strona internetowa www.centrumwiedzy.org 

zawiera w sobie wszystkie treści wypracowane podczas 

prowadzenia Projektu Pilotażowego w Łodzi. – od założeń 

koncepcyjnych i Opisów Przedmiotów Zamówień, przez 

dokumenty przetargowe i wypracowane przez nas wzo-

ry umów, po metodologie i wyniki działań oraz wnioski  

z nich płynące. Strona ma być narzędziem przydatnym dla 

wszystkich gmin chcących prowadzić na swoim terenie 

działania rewitalizacyjne. Ma systematyzować wiedzę na 

temat rewitalizacji, ale również podawać gotowe narzędzia 

i rozwiązania sprawdzone w Łodzi i możliwe do modyfika-

cji i zastosowania w Państwa gminach. Centrum Wiedzy 

nie jest projektem skończonym, będziemy wciąż uzupeł-

niać je o nowe treści w miarę prowadzenia procesu.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być dostosowy-

wane do specyfiki konkretnych obszarów, ponieważ każdy  

z nich jest unikalny. Można jednak wyróżnić kategorie łączą-

ce miejsca tego samego rodzaju (choć nie identyczne): na przy-

kład zabytkowe śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemy-

słowe czy powojskowe. Dokumenty wypracowane w ramach 

łódzkiego Projektu Pilotażowego dotyczą obszarów śródmiej-

skich dużych miast w Polsce. Tego rodzaju powieszchnie były 

dotychczas w Polsce rewitalizowane najczęściej.

W kontekście rewitalizacji zamieszkanych obszarów miej-

skich przydatne jest przyjęcie, że miasta stanowią „złożone 

systemy obejmujące ludzi, struktury społeczne, instytucje  

i przedsiębiorstwa, działalność gospodarczą, tereny i ich zago-

spodarowanie oraz inne elementy środowiska przyrodniczego ”1. 

„Kryzysowy” stan fragmentu miasta nie oznacza zatem wy-

łącznie degradacji przestrzennej danego obszaru, lecz rozpad 

szczególnego systemu, na który składają się różne elementy. 

Dlatego właśnie warto, przy planowaniu działań rewita-

lizacyjnych, szczególnie mocno wziąć pod uwagę fakt, że 

niektóre ze zmian, jakie niesie ze sobą rewitalizacja, takie 

jak konieczność przeprowadzki na czas remontu czy zmia-

na znanej od dzieciństwa okolicy, mogą budzić zrozumia-

O ŁÓDZKIM PROJEKCIE PILOTAŻOWYM

1 Regulski 1984, 

s.142
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ły opór i lęk. Dlatego też istotne jest, by proces ten jawił się 

jako zjawisko pozytywne i ożywiające lokalną tożsamość, 

która odwołuje się do miejscowej historii, regionalizmów ję-

zykowych, utożsamiania się z wyrosłymi na gruncie lokal-

nym klubami sportowymi, czy wreszcie rodzimą kuchnią.  

W celu zniwelowania potencjalnie destrukcyjnego wpływu 

rewitalizacji na tkankę społeczną przeprowadzono w Łodzi 

szereg badań, analiz oraz programów mających na celu wzmoc-

nienie lokalnych społeczności i ich poczucia siły sprawczej. 

Przy planowaniu jakichkolwiek działań na terenach zde-

gradowanych pamiętajmy również o przedsiębiorcach 

– zarówno tych już osadzonych w danej przestrzeni, jak  

i tych, którzy potencjalnie mogą ją zasiedlić (w tym o tzw. 

„funkcjach pożądanych” – czyli takich, których najsilniej bę-

dziemy jako gmina czy mieszkańcy na zrewitalizowanym ob-

szarze potrzebować). Informujmy o planowanych remontach, 

dostosowujmy polityki czynszowe do możliwości przedsię-

biorców, a lokale użytkowe pozostające w zasobie gminy – do 

ich potrzeb. W ramach Projektu Pilotażowego Łódź przepro-

wadziła szereg badań i analiz pod kątem przedsiębiorców na 

terenie rewitalizowanym (m.in. analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej obszaru przewidzianego do rewitalizacji, analizę 

stawek czynszów w lokalach użytkowych oraz badanie zja-

wiska pustostanów w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej). Ogól-

ny opis poszczególnych analiz znajdą Państwo na kolejnych 

stronach, po szczegóły (w tym Opisy Przedmiotów Zamówień  

i raporty z podsumowaniem łódzkich analiz) zapraszamy na 

stronę Centrum Wiedzy.

Istnienie wspomnianych powiązań pomiędzy społeczeństwem, 

gospodarką, środowiskiem i infrastrukturą z jednej strony nakrę-

ca spiralę degradacji (czyli wzajemne pogłębianie się różnorodnych 

zjawisk kryzysowych), a z drugiej przemawia za prowadzeniem 

interwencji całościowej oraz zintegrowanej (czyli oddziałującej na 

różnego rodzaju zjawiska kryzysowe).

Zgodnie z najbardziej generalnym rozróżnieniem, miasto 

składa się z dwóch podsystemów: urbanistycznego (aspek-

ty fizyczne, materialne i przestrzenne) oraz społecznego 

(ludzie oraz ich działalność). Kryzys obszarów zdegrado-

wanych obejmuje różne sfery. W Ustawie o rewitalizacji 

negatywne zjawiska, których koncentracja prowadzi do 

degradacji danego obszaru, podzielono na społeczne, go-

spodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne  

i techniczne. Od tego, jakie sfery uległy degradacji na da-

nym obszarze, zależą szczegółowe cele rewitalizacji: 

Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte w przewodniku, 

który trzymają Państwo w rękach, będą 

realną pomocą w poruszaniu się po gąsz-

czu informacji, jakie znalazły się na stronie  

www.centrumwiedzy.org.

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG

„ANALIZUJĄC DEFINICJĘ REWITALIZACJI, WYRÓŻNIĆ MOŻNA CZTERY  
GRUPY CELÓW (BĄDŹ SKUTKÓW) REWITALIZACJI:

CELE EKONOMICZNE (WZROST DOCHODÓW FIRM, WPŁYWÓW PODATKOWYCH 
GMIN, SPADEK BEZROBOCIA, ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, 
W TYM TRANSPORTOWEJ, POPRAWA WIZERUNKU MIASTA); 
1. CELE SPOŁECZNE (WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, ROZWÓJ 

USŁUG PUBLICZNYCH, ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 
DAWNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW 
ARCHITEKTURY BĘDĄCYCH ELEMENTAMI TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ; 

2. CELE EKOLOGICZNE (ELIMINACJA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ POZO-
STAŁOŚCI POPRZEMYSŁOWYCH, POWIĘKSZENIE TERENÓW ZIELONYCH, 
OGRANICZENIE ZUŻYCIA NOWYCH TERENÓW NIEZAINWESTOWANYCH, 
DZIĘKI WYKORZYSTANIU TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH); 

3. CELE PRZESTRZENNE (KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO; 
INTEGRACJA OBSZARÓW Z MIASTEM, ZMIANA WIZERUNKU OBSZARÓW 
ZDEGRADOWANYCH PRZEZ WPROWADZENIE NOWYCH ELEMENTÓW AR-
CHITEKTONICZNYCH, CO WPŁYWA TAKŻE NA POLEPSZENIE WIZERUNKU 
OBSZARÓW SĄSIEDNICH, CAŁEGO MIASTA LUB NAWET REGIONU).  
TO, KTÓRE Z TYCH CELÓW SĄ NAJWAŻNIEJSZE, ZALEŻY OD INDYWIDU-
ALNYCH CECH OBSZARU ZDEGRADOWANEGO - INNA BĘDZIE HIERARCHIA 
WAŻNOŚCI DLA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH, INNA DLA ZDEGRADOWA-
NYCH OBSZARÓW HISTORYCZNYCH.” (KOPEĆ 2011, S. 14) 
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Wojciech Kłosowski 
Dziedzinia problematyki rewitalizacji
Ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, 

lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz 

samorządowych. Autor i współautor wielu strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów w Polsce  

i kilku innych krajach, w tym – programów rewitalizacji obszarów miejskich. Autor ekspertyzy „Wymogi wobec 

Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego”, na podstawie której powstały wytyczne dla Lokalnych Programów Rewitalizacji tworzonych  

w latach 2007-2013 oraz licznych publikacji z zakresu strategicznego planowania rozwoju lokalnego, wydawanych 

również za granicą. 

Aneta Krzewińska 
Dziedzina metodyki badań z zakresu analizy ilościowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracuje w Katedrze Metod i Technik 

Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka licznych publikacji 

metodologicznych, koordynatorka i realizatorka wielu badań ilościowych i jakościowych.  

Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki związanej z technikami deliberacyjnymi, 

konsultacjami społecznymi, metodami badań społecznych. 

Patrycja Wojtaszczyk 
Zakres partycypacji i animacji społecznej

Z wykształcenia politolog, absolwentka IX edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Aktywnie zaangażowana w działania na rzecz Łodzi w ramach Grupy 

Pewnych Osób, Ruchu Społecznego „Szacunek dla Łodzi”, współtwórczyni i prezeska Fundacji 

Normalne Miasto Fenomen, uczestniczka Kongresu Ruchów Miejskich. Koordynatorka ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego. 

EKSPERCI

Ewa  
M. Boryczka 
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Asystentka w Katedrze Gospodarki Regionalnej  

i Środowiska UŁ, absolwentka Gospodarki 

Przestrzennej na UŁ. Od lat współpracuje  

z samorządami w zakresie zarządzania strategicznego, 

rewitalizacji obszarów miejskich oraz partycypacji 

społecznej. W pracy naukowej zajmuje się bazą 

ekonomiczną, procesami rewitalizacji miast 

poprzemysłowych oraz współpracą międzysektorową. 

Ewa  
M. Boryczka 

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze 

Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Autorka ponad 

90 publikacji naukowych, realizatorka ponad 30 projektów 

naukowo-badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują 

się wokół problematyki strategii rozwoju, stymulowania 

procesów innowacji czy determinant rozwoju współczesnych 

miast. Jest autorką (lub współautorką) licznych strategii rozwoju 

miast i regionów, ekspertyz i opracowań. 

Aleksandra Nowakowska
Dziedzina gospodarki przestrzennej

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent kierunku  

Gospodarka Przestrzenna na UŁ. Członek Towarzystwa  

Urbanistów Polskich, Zarządu polskiej sekcji European  

Regional Science Association, Pełnomocnik Rektora UŁ  

ds. Zrównoważonego Transportu. W pracy naukowej zajmuje 

się zagadnieniami ekonomii instytucjonalnej, jej integracją  

z zagadnieniem rozwoju terytorialnego, marketingiem 

terytorialnym i zarządzaniem w sektorze publicznym. 

Mariusz  
E. Sokołowicz 

Adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Współzałożyciel  

i były prezes Fundacji Pole Dialogu. Od ponad  

10 lat współpracuje z trzecim sektorem  

i administracją publiczną prowadząc badania, 

szkolenia i konsultacje. Ostatnio kierował zespołem 

prowadzącym proces partycypacyjnego opracowania  

strategii rozwoju edukacji w sześciu warszawskich 

dzielnicach.

Przemysław Sadura 
Zakres Edukacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Autor i współautor takich pozycji jak:  

„Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy”, „Mieszkańcy łódzkich enklaw biedy  

10 lat później”, „Społeczna gentryfikacja?”, „Ewaluacja rozwojowa. Wspieranie innowacyjności  

w sytuacji niepewności”. Członek International Visual Sociology Association. 

Bogdan Jankowski 
Dziedzina nauk społecznych i badań jakościowych
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JAK PRZYGOTOWAĆ  
SIĘ DO REMONTU  

KAMIENIC?

Realizując działania z zakresu rewitalizacji należy 
bacznie przyjrzeć się, w jakim stanie znajduje się 
lokalna gospodarka. Tylko kompleksowe spojrzenie na 
wszystkie przeszkody i potencjalne szanse dla rozwoju 
przedsiębiorstw (a, co za tym idzie, dla zwiększenia 
liczby miejsc pracy) daje możliwość ugruntowania silnych 
i aktywnych biznesowych graczy na obszarach niegdyś 
zdegradowanych. Jednym z istotnych aspektów, na który 
warto zwrócić uwagę, są stawki czynszów  
w lokalach użytkowych i czynniki, które mają wpływ na 
ich wysokość. Dokładnego zbadania wymaga również 
zjawisko powstawania pustostanów i skala tego problemu 
na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.  
Dzięki wykonaniu dokładnych analiz będziemy  
w stanie zatrzymać niekorzystne zjawisko po zakończeniu 
procesów zaplanowanych w zakresie remontowym  
i społeczno-gospodarczym. 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ  
I PEŁNEJ INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ DLA KAMIENIC POŁOŻONYCH  

W OBSZARZE PILOTAŻOWYM



_16_JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REMONTU KAMIENIC ?

Podczas realizacji zamówienia dokonano identyfikacji zróż-

nicowań wysokości stawek czynszów w obszarze centrum 

miasta Łodzi oraz czynników wpływających na to zjawisko. 

Zidentyfikowano też przyczyny powstawania pustosta-

nów oraz określono wielkości i jakości zasobu pustostanów  

w centrum miasta. Dodatkowo został opracowany ze-

staw instrumentów prawnych i finansowych dostępnych 

jednostkom samorządu terytorialnego, które mogą ła-

godzić, czy wręcz zapobiegać problemowi powstawania  

pustostanów, szczególnie w centralnych obszarach miast.

 

Jak najszerzej zakrojone analizy mają służyć wsparciu pro-

cesu rewitalizacji miast poprzez prowadzenie aktywnej 

polityki czynszowej gminnym zasobem lokali użytkowych, 

uwzględniającej potrzeby rozwojowe właścicieli lokali pry-

watnych. Opracowane instrumenty oraz przeprowadzone 

analizy mają także służyć samorządom do opracowania,  

a następnie realizacji polityki przeciwdziałania powstawa-

niu pustostanów oraz stymulowania ponownego wykorzy-

stania nieużytkowanych nieruchomości.

DLA WIĘKSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI EFEKTÓW ZADANIE  
PODZIELONO NA TRZY CZĘŚCI: 

1. ZADANIE 1: 
ANALIZA STAWEK CZYNSZÓW LOKALI UŻYTKOWYCH 
W RDZENIU STREFY WIELKOMIEJSKIEJ 

2. ZADANIE 2: 
ANALIZA ZJAWISKA PUSTOSTANÓW – IDENTYFIKACJA  
SKALI ZJAWISKA ORAZ JEGO PRZYCZYN 

3. ZADANIE 3: 
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA INSTRUMENTÓW  
PRAWNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH PROBLEMOWI  
POWSTAWANIA PUSTOSTANÓW 

_____________ZADANIE _1_____________ 

STAWKI CZYNSZÓW W LOKALACH UŻYTKOWYCH

Stawki czynszów w lokalach użytkowych
Co badaliśmy? 

• identyfikacja zróżnicowań wysokości stawek 

czynszów

• czynniki wpływające na wysokość stawek 

czynszów

• analiza kształtowania się wysokości stawek 

czynszów w lokalach użytkowych w galeriach 

handlowych

Po co badaliśmy?

• aby zidentyfikować rozkład przestrzenny wyso-

kości stawek czynszu w lokalach użytkowych

• aby dokonać oceny polityki łódzkiego samorządu 

w zakresie najmu lokali użytkowych:

 ° zasady najmu

 ° udział najemców wyłanianych w drodze 

przetargowej

 ° rozmieszczenie lokali użytkowych wynajmowa-

nych na preferencyjnych warunkach

Co badaliśmy?

• lokale użytkowe:

 ° handlowe

 ° usługowe

 ° gastronomiczne

• w podziale na dwa typy własności:

 ° gminne 

 ° prywatne

• położone na poziomie parteru

 ° w budynkach frontowych
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 ° w oficynach

• wzdłuż wybranych ulic, tj.:

 ° Gdańskiej

 ° Piotrkowskiej

 ° Wschodniej/Sienkiewicza

 ° Więckowskiego/Jaracza

 ° Zielonej/Narutowicza

 ° Zamenhoffa/Nawrot

• w wybranych* centrach handlowo-usługowych:

 ° Manufaktura

 ° Galeria Łódzka

 ° Sukcesja

 ° Port Łódź

 ° CH Tulipan

 ° CH Pasaż Łódzki

* Miejsca te zostały wybrane ze względu na wielkość, 

wpływ wywierany na centrum miasta oraz położenie  

w sąsiedztwie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej.

______________EFEKT _______________ 

• opracowano rekomendacje dotyczące zasad  

wynajmowania gminnych lokali użytkowych  

w Łodzi

• wyodrębniono kluczowe aspekty charaktery- 

zujące sytuację handlową w segmencie  

wybranych ulic handlowych

• zdefiniowano podstawowe szanse i przeszkody 

dla handlu w centrum Łodzi

Czego się dowiedzieliśmy?

• konieczny jest podział wybranych do badania 

ulic na te z potencjałem przyciągnięcia klientów 

mieszkających poza centrum oraz ulice  

o charakterze handlowo-usługowym, spełniają-

cych wyłącznie potrzeby mieszkańców okolicy

• podstawowym czynnikiem hamującym rozwój 

handlu w badanym obszarze jest niewystarczają-

cy poziom odwiedzalności (liczby potencjalnych 

klientów), przekładający się na niską zdolność 

najemców do generowania obrotów z działalności

• polityka samorządu dotycząca kształtowania 

stawek najmu w przypadku części działalności 

(na ulicach o mniejszej odwiedzalności) powinna 

uwzględniać:

 ° ustalenie niskich stawek czynszu

 ° krótkie okresy najmu (na zasadzie lokalu  

wystawienniczego)

 ° przygotowanie techniczne powierzchni pod najem 

(ze względu na fakt niemożności poniesienia 

wysokich kosztów remontu i aranżacji lokalu przez 

najemcę)

• rekomendowaną strategią doboru najemców 

dla obszarów z potencjałem jest czytelne odróżnie-

nie ich od relatywnie wystandaryzowanej oferty 

centrów handlowych, która powinna obejmować 

funkcje społeczne i kulturotwórcze

• rekomendowanym sposobem rozmieszczenia 

najemców oferujących podobny profil  

działalności jest ich grupowanie w klastry, 

obszary koncentracji

Jak wykorzystamy?

• usprawnienie procesu najmu

• stworzenie polityki czynszowej służącej stymulo-

waniu procesu rewitalizacji poprzez wspomaganie 

rozwoju przedsiębiorczości lokalnej przy wyko-

rzystaniu gminnego zasobu lokali użytkowych 

oraz za pomocą kształtowania wysokości stawek 

czynszu.

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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______________ZADANIE _2____________  

PUSTOSTANY

Analiza została podzielona na trzy etapy: 

• identyfikacja i klasyfikacja pustostanów

• analiza studium przypadku

• analiza jakościowa pustostanów

Cele badania:

• precyzyjne określenie miejsc występowania:

 ° nieużytkowanych budynków

 ° nieużytkowanych lokali użytkowych

• zidentyfikowanie mechanizmów i czynników, 

które powodują powstawanie i utrwalanie zjawi-

ska pustostanów

Czego się dowiedzieliśmy?

• dominującym czynnikiem występowania na ba-

danym obszarze pustostanów jest stan techniczny 

budynków

• część badanych nieruchomości jest już wyłączona 

z użytkowania

• samorząd musi podjąć działania związane z grun-

townymi remontami lub zabezpieczeniem stanu 

technicznego pustostanów

Jak wykorzystamy?

• do opracowania polityki przeciwdziałania powsta-

waniu pustostanów

• do stymulowania ponownego wykorzystania 

nieużytkowanych budynków i lokali użytkowych

Jakich narzędzi możemy użyć?

W opracowaniu wskazano szereg narzędzi będących w dys-

pozycji jednostek samorządu terytorialnego, które sprzyjać 

mogą zainwestowaniu nieruchomości wyłączonych z użyt-

kowania. Jednym z ważnych narzędzi prawnych dotyczą-

cych zainwestowania działek jest objęcie ich miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Ukazuje to  

w sposób jednoznaczny inwestorowi potencjał działki, uła-

twia prognozowanie kosztów inwestycji i usprawnienie 

procesu wyboru gruntów pod budowę.

Opracowanie zawiera także zestaw przykładowych działań 

zapobiegających powstawaniu pustostanów wraz z ich po-

tencjalnymi skutkami.

______________ZADANIE _3____________  

 INSTRUMENTY PRAWNE ZAPOBIEGAJĄCE PROBLEMOWI  
POWSTAWANIA PUSTOSTANÓW

Cel:

• opracowanie i wskazanie takich instrumentów, 

które umożliwią skuteczne działania w kierunku:

• ponownego zagospodarowania niezabudowanych 

działek (w tym parkingów gruntowych)

• przywrócenia pełnego wykorzystania istniejącej 

zabudowy (ponowne wykorzystanie lokali użyt-

kowych, wprowadzenie nowych mieszkańców), 

zapewniając jej utrzymanie w dobrym stanie 

technicznym i estetycznym.

Analiza objęła:

• możliwości wykorzystania przez JST obecnych 

instrumentów prawnych i finansowych zapobie-

gających problemowi powstawania pustostanów

• rekomendacje dotyczące zmian systemowych 

pozwalających na wprowadzanie nowych  
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instrumentów zapobiegających problemowi 

powstawania pustostanów, niemożliwych do 

wykorzystania w obecnym stanie prawnym

• analizę narzędzi prawnych stosowanych  

w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii, służą-

cych zapobieganiu powstawania pustostanów. 

Wśród nich znalazły się:

• stanowisko w urzędzie do spraw pustostanów

• przejęcie zarządzania nad niewykorzystaną nie-

ruchomością mieszkalną

• przymusowa sprzedaż nieruchomości

• przymusowe nabycie nieruchomości

• ulgi i podwyżki podatkowe

• niemieckie instrumenty prawne zawarte  

w Baugesetzbuch (m.in. prawo pierwokupu, 

wywłaszczenie).

• rekomendacje dla polskich samorządów  

dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych byłych 

właścicieli nieruchomości (ich następców  

prawnych) oraz nieruchomości  

o nieuregulowanym stanie prawnym

• rekomendacje dotyczące nieruchomości skrajnie 

zaniedbanych lub grożących zawaleniem 

DZIAŁANIE SKUTEK

DZIAŁKA

UWZGLĘDNIENIE W CENIE NIERUCHOMOŚCI KOSZTÓW PRZENIESIENIA SIECI 
BIEGNĄCYCH PRZEZ DZIAŁKĘ

REMONT BUDYNKU NALEŻĄCEGO  
DO GMINY Z PIENIĘDZY PRYWATNYCH

UPORZĄDKOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z SAMOWOLAMI BUDOWLANYMI 
(OTWORY PRZEBITE W ŚCIANACH SZCZYTOWYCH KAMIENIC)

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO  
I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW

OBJĘCIE DZIAŁEK MPZP, OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA INWESTORA:
• ILOŚCI MIEJSC POSTOJOWYCH (REALISTYCZNE)
• PLANOWANYCH FUNKCJI 
• PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEWIDZIANĄ PROJEKTOWANĄ PU

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU  
DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPORZĄDZENIE WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH DLA KAŻDEJ DZIAŁKI, 
DOSTĘPNYCH DLA INWESTORA PRZED NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI. 

POPRAWA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ ZMNIEJSZENIE  
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SPALINAMI Z PIECÓW WĘGLOWYCH 

SCALENIE DZIAŁEK O PROBLEMATYCZNYCH KSZTAŁTACH 
USPRAWNIENIE PROCESU KONSULTACJI Z URZĘDEM KONSERWATORA ZABYTKÓW. 
UŁATWIENIE DEWELOPEROWI PROGNOZOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI.

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG

Źródło: Fest Architekci
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DZIAŁANIE SKUTEK

BUDYNEK

ZAWIERANIE UMÓW, DZIERŻAWY DŁUGOTERMINOWEJ/WIECZYSTEJ BUDYNKU BĘDĄCEGO 
W POSIADANIU GMINY, W ZAMIAN ZA OKREŚLONY W UMOWIE REMONT BUDYNKU PRZEZ 
NAJEMCĘ, ORAZ UŻYTKOWANIE NA OKREŚLONYCH ZASADACH

REMONT BUDYNKU NALEŻĄCEGO  
DO GMINY Z PIENIĘDZY PRYWATNYCH

SYSTEM GRANTÓW NA CELE REMONTÓW POSZCZEGÓLNYCH  
ELEMENTÓW BUDYNKU

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO  
I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW

SYSTEM DOPŁAT Z FUNDUSZY UE DO DOSTOSOWANIA ELEMENTÓW  
BUDYNKU DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU  
DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CO, NP. WSPÓŁFINANSOWANY  
ZE ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

POPRAWA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ ZMNIEJSZENIE 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SPALINAMI Z PIECÓW WĘGLOWYCH 

PROGRAM POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW,  
NP. WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

USPRAWNIENIE PROCESU KONSULTACJI  
Z URZĘDEM KONSERWATORA ZABYTKÓW. UŁATWIENIE  
DEWELOPEROWI PROGNOZOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI.

SPORZĄDZENIE WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH  
DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO W REJESTRZE ZABYTKÓW, DOSTĘPNYCH  
DLA INWESTORA PRZED NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI

DŁUGOFALOWE, TRWAŁE PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI  
INWESTYCYJNEJ DZIAŁEK I BUDYNKÓW W REJONIE OBJĘTYM DZIAŁANIEM.
(CISZA I BLISKOŚĆ ZIELENI TO NAJBARDZIEJ POŻĄDANE  
PRZEZ MIESZKAŃCÓW ŚRODMIEŚCIA WALORY LOKALIZACJI)

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OTACZAJĄCEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
• USPOKOJENIE RUCHU
• WPROWADZANIE NOWEJ ZIELENI MIEJSKIEJ I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
• PODNOSZENIE JAKOŚCI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

UŁATWIENIE DEWELOPEROWI PROGNOZOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI  
I REMONTÓW. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ.

OBJĘCIE MPZP TERENÓW ŚRÓDMIEJSKICH, OKREŚLENIE  
WARUNKÓW ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA INWESTORA:
• PARAMETRÓW OKREŚLAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU
• OKREŚLENIA ILOŚCI MIEJSC POSTOJOWYCH (REALISTYCZNE) 
• OKREŚLENIE DOPUSZCZALNYCH DO ZMIANY SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA BUD.

PODMIOTY HISTORIA, DZIEDZICTWO MATERIALNE  
I KULTUROWE, UTRWALONE ZWYCZAJE  
I ZACHOWANIA, TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Źródło: Fest Architekci
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WIĘCEJ LOKALI 
UŻYTKOWYCH, 

 MNIEJ PUSTOSTANÓW 
I NIERUCHOMOŚCI ZANIEDBANYCH

OPRACOWANIE ZESTAWU ANALIZ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA  
NIERUCHOMOŚCI NA WYBRANYM OBSZARZE ŁODZI

22 - 29 STR.



W ramach prowadzonych działań 
rewitalizacyjnych gmina dokonuje również 
remontów budynków. Przy ich wyborze nie 
można kierować się wyłącznie przesłankami 
estetycznymi, ale pogłębioną analizą 
wpływu odnowionej tkanki na aspekty 
społeczne i gospodarcze.

WIĘCEJ LOKALI 
UŻYTKOWYCH, 

 MNIEJ PUSTOSTANÓW 
I NIERUCHOMOŚCI ZANIEDBANYCH

OPRACOWANIE ZESTAWU ANALIZ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA  
NIERUCHOMOŚCI NA WYBRANYM OBSZARZE ŁODZI
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Podczas planowania Projektu Pilotażowego rewitalizacji 

centrum Łodzi zamówiono wykonanie pełnych inwentary-

zacji budowlanych oraz ekspertyz technicznych trzydziestu 

czterech kamienic komunalnych położonych w strategicz-

nych dla planów rewitalizacyjnych punktach miasta. Wska-

zówki odnośnie doboru budynków przeznaczanych do re-

montu znajdą Państwo na kolejnych stronach Przewodnika, 

a pełną dokumentację niezbędną do wyłonienia wykonaw-

ców, wzory umów i wypracowane przez nich ekspertyzy 

oraz inwentaryzacje na stronie www.centrumwiedzy.org. 

Przy wyborze nieruchomości przeznaczonych do remontów  

w ramach projektów rewitalizacyjnych warto zwrócić uwa-

gę na zjawisko zwane spiralą degradacji. Definicyjną cechą 

obszaru zdegradowanego jest współwystępujący kryzys 

różnych sfer. Negatywne zjawiska wzajemnie się potęgują, 

co tworzy spiralę całościowej degradacji obszaru. Dotych-

czasowe badania dowodzą, że wzajemnie wzmacniają się 

przede wszystkim :

• Zły stan budynków mieszkalnych i przestrzeni 

oraz koncentracja osób ubogich i wykluczonych 

społecznie („tkanka urbanistyczna” <> „społeczeń-

stwo”) 

 ° z mieszkań i okolic o niskim standardzie wyprowa-

dzają się osoby zamożniejsze, natomiast napływają 

tam osoby uboższe i wykluczone, zachęcone  

niższymi czynszami lub ulokowane w mieszka-

niach socjalnych w ramach polityki lokalowej mia-

sta (Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 2013: 28)

 ° mieszkańcy pozostający w obszarze nie posiadają 

zasobów potrzebnych do utrzymania  

nieruchomości w dobrym stanie 

 ° długotrwałe niezaspokojenie podstawowych po-

trzeb (deprywacja) zwiększa zagrożenie dewasta-

cjami; dewastacje mogą wynikać z różnych przy-

czyn: frustracji, zaspokajania potrzeby godności  

i przynależności w sposób sprzeczny z ogólnospo-

łecznymi normami, nielegalnego zarobkowania.

•       Koncentracja problemów społecznych oraz ne-

gatywny wizerunek obszaru („społeczeństwo” <> 

„wizerunek obszaru”). Negatywny wizerunek ob-

szaru, postrzeganego przede wszystkim jako teren 

koncentracji patologii społecznych:

 ° zniechęca do osiedlania się grupy, której obecność 

mogłaby poprawić kondycję obszaru

 ° prowadzi do stygmatyzacji mieszkańców obszaru – 

„zły” adres zamieszkania staje się kolejną przesłanką 

wykluczenia społecznego, 

 ° w skrajnych sytuacjach utrudnia znalezienie pracy 

lub zwiększa prawdopodobieństwo i surowość 

represji ze strony służb odpowiedzialnych za utrzy-

manie porządku publicznego.  

•  Negatywny wizerunek obszaru i deficyt podmiotów 

gospodarczych („wizerunek obszaru” <> „oferta  

i warunki działalności komercyjnej”) 

 ° negatywny wizerunek obszaru zniechęca przedsię-

biorców poszukujących lokalizacji swojej działalno-

ści oraz inwestorów

 ° niewystarczająca obecność podmiotów gospodar-

czych utrwala wizerunek obszaru jako mało atrak-

cyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

• Koncentracja w obrębie obszaru osób ubogich  

i wykluczonych społecznie i niska jakość usług 

publicznych („społeczeństwo” <> „oferta i warunki 

usług publicznych”) 

 ° mieszkańcy w najtrudniejszej sytuacji zazwyczaj 

nie są w stanie skutecznie egzekwować dostarcza-

nia usług odpowiedniej jakości,

 ° brak takich usług (w szczególności z zakresu 

edukacji, integracji społecznej i ochrony zdrowia) 

zwiększa ryzyko pogłębienia i dziedziczenia 

wykluczenia.

Występuje również szereg jednokierunkowych zależności 

pomiędzy różnymi zjawiskami, występującymi na obszarze 

zdegradowanym: 
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• zły stan budynków i przestrzeni oraz niewyeks-

ponowanie kulturowego dziedzictwa obszaru (za-

równo w wymiarze materialnym, jak i niematerial-

nym) przekłada się na jego negatywny wizerunek 

(„tkanka urbanistyczna” > „postrzeganie obszaru”; 

„wartości symboliczne” > „postrzeganie obszaru”) 

• deficyt lokali przystosowanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także brak odpowied-

nich ciągów komunikacyjnych stanowi barierę dla 

działalności podmiotów gospodarczych („tkanka 

urbanistyczna” > „działalność komercyjna”) 

• brak podłączenia budynków mieszkalnych do 

miejskiej sieci ciepłowniczej lub kanalizacyjnej oraz 

obciążenie transportem samochodowym pogarszają 

stan środowiska przyrodniczego („tkanka urbani-

styczna” > „środowisko przyrodnicze”) 

• niewielka siła nabywcza mieszkańców obszaru 

przyczynia się do deficytu podmiotów gospodar-

czych kierujących swoją ofertę (wykraczającą ponad 

zaspokajanie podstawowych potrzeb) do ludności 

(„społeczeństwo” > „działalność komercyjna”) 

• deficyt podmiotów gospodarczych potrzebujących 

pracowników o kompetencjach posiadanych przez 

mieszkańców utrudnia ich aktywizację zawodową 

(„działalność komercyjna” > „społeczeństwo”) 

• stopień przestrzennego powiązania obszaru  

z miastem wpływa na częstotliwość odwiedzania go 

przez potencjalnych klientów, a przez to na liczbę  

i profil podmiotów gospodarczych kierujących ofer-

tę do ludności („powiązanie obszaru” > „działalność 

komercyjna”) 

• niewystarczająca dostępność lub jakość usług 

publicznych (zwłaszcza edukacji) zniechęca osoby 

dysponujące większym kapitałem finansowym  

i kulturowym do osiedlania się w obszarze („usługi 

publiczne” > „społeczeństwo”) 

• zły stan obszaru (oraz brak perspektywy poprawy) 

utrzymuje na niskim poziomie ceny nieruchomo-

ści oraz liczbę transakcji na rynku nieruchomości 

(wszystkie zagadnienia > „rynek nieruchomości”) 

• niskie dochody uzyskiwane przez właścicieli z wy-

najmu nieruchomości skutkują brakiem środków na 

prowadzenie prac remontowych i w konsekwencji 

pogarszaniem się stanu budynków („rynek nieru-

chomości” > „tkanka urbanistyczna”) 

Podsumowując: przy wyborze budynków przeznaczonych do 

remontu powinniśmy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

• tkankę urbanistyczną

• społeczeństwo

• wizerunek/postrzeganie obszaru

• ofertę i warunki działalności komercyjnej 

• ofertę i warunki usług publicznych

• wartości symboliczne 

• stopień przestrzennego powiązania obszaru  

z miastem 

• rynek nieruchomości

Dopiero gdy dokładnie zbadamy wzajemne wpływy powyż-

szych zjawisk w kontekście budynku, który chcielibyśmy 

wyremontować w ramach rewitalizacji wybranego obszaru 

miasta, będziemy w stanie realnie ocenić trafność wyboru.

Należy również przemyśleć przyszłą funkcję poszczególnych 

budynków – czy będą się tam znajdowały lokale mieszkalne 

(jeśli tak – jakiego typu? Jaki metraż jest najbardziej pożąda-

ny w mieście?), czy będą mogły pełnić funkcje społeczne (np. 

Centrum Obywatelskie, rodzinny dom dziecka, dom kultury, 

biblioteka), lub komercyjne (np. handel lub usługi w parterach). 

W ramach Projektu Pilotażowego w Łodzi sporządzono 

ekspertyzy techniczne i pełne inwentaryzacje budowlane  

dla następujących budynków:

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG



_26_SIEĆ LOKALNYCH PARTNERÓW                                                                               

1. ul. Rewolucji 1905 r. 13,

2. ul. Rewolucji 1905 r. 15,

3. ul. Rewolucji 1905 r. 17,

4. ul. Rewolucji 1905 r. 21,

5. ul. Wschodnia 50,

6. ul. Wschodnia 52,

7. ul. Wschodnia 54,

8. ul. Jaracza 26,

9. ul. Kilińskiego 28,

10. ul. Kilińskiego 36,

11. ul. Kilińskiego 39,

12. ul. Włókiennicza 2,

13. ul. Włókiennicza 3,

14. ul. Włókiennicza 4,

15. ul. Włókiennicza 5,

16. ul. Włókiennicza 6,

17. ul. Włókiennicza 7,

18. ul. Włókiennicza 8,

19. ul. Włókiennicza 11,

20. ul. Włókiennicza 12,

21. ul. Włókiennicza 14, 

         22.    ul. Włókiennicza 15,



23. ul. Włókiennicza 16,

24. ul. Włókiennicza 22,

25. ul. Piotrkowska 77,

26. ul. Piotrkowska 94,

27. ul. Sienkiewicza 22,

28. ul. Składowa 14,

29. ul. Składowa 32,

30. ul. Składowa 34,

31. ul. Składowa 40,

32. ul. Tuwima 33,

33. ul. Tuwima 35,

34. ul. Tuwima 52.
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JAK SPRAWIĆ, ŻEBY  
CENTRUM ŁODZI  

BYŁO DOBRYM MIEJSCEM  
DO ZAMIESZKANIA?

OPRACOWANIE ZESTAWU ANALIZ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI  
NA WYBRANYM OBSZARZE ŁODZI

Realizując działania z zakresu rewitalizacji  
należy bacznie przyjrzeć się, w jakim stanie 
znajduje się lokalna gospodarka. Tylko kompleksowe 
spojrzenie na wszystkie przeszkody i potencjalne 
możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw (a, co za 
tym idzie, dla zwiększenia się liczby miejsc pracy) 
daje szansę ugruntowania silnych i aktywnych 
biznesowych graczy na obszarach niegdyś 
zdegradowanych. Jednym z istotnych aspektów, na 
który warto zwrócić uwagę, są stawki czynszów  
w lokalach użytkowych i czynniki, które mają wpływ 
na ich wysokość. Dokładnego zbadania wymaga 
również zjawisko powstawania pustostanów i skala 
tego problemu na obszarach wyznaczonych do 
rewitalizacji. Dzięki wykonaniu dokładnych analiz 
będziemy w stanie zatrzymać niekorzystne zjawisko 
po zakończeniu procesów zaplanowanych  
w zakresie remontowym i społeczno-gospodarczym.
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Najważniejszym celem badania było merytoryczne przy-

gotowanie do rewitalizacji miasta. Mieszkańcy mieli okazję 

zaangażować się w proces rewitalizacji Łodzi poprzez prze-

kazanie swoich spostrzeżeń dotyczących miasta ankiete-

rom, którzy przeprowadzili wywiady kwestionariuszowe. 

Dzięki zastosowaniu technologii informacyjnej przekazy-

wane opinie błyskawicznie trafiły do bazy danych, gdzie 

zostały opracowane przez zespół analityków. Jest to no-

woczesny i szybki sposób konsultacji przedstawicieli mia-

sta z mieszkańcami. Podczas rozmów łodzianie i łodzianki 

zostali zapytani o to, co musiałoby się zmienić, żeby chcieli 

zamieszkać w centrum miasta lub spędzać tam czas wolny.

Zbadano również potrzeby i oczekiwania studentów, któ-

rzy są ważną grupą społeczną z punktu widzenia życia 

kulturalnego i przyszłości Łodzi. W ramach badania zo-

stała przeprowadzona diagnoza warunków zamieszkania 

dla obszaru pilotażowego (okolice ul. Włókienniczej i część 

Nowego Centrum Łodzi od Piotrkowskiej do Targowej). 

Obserwatorzy przeanalizowali obszar pod kątem braków 

infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

czynników wpływających na komfort mieszkańców. Re-

zultatem prowadzonych działań jest przede wszystkim 

zwiększenie wiedzy na temat potrzeb mieszkańców oraz 

wypracowanie modelowych rozwiązań, służących przy 

dalszych etapach rewitalizacji.

Kryteria dla zbadania pożądanych  
cech zamieszkania i otoczenia:

• pożądany i aktualny metraż

• pożądane stawki czynszów i ceny lokali

• aktualna stawka czynszu

• pożądane i aktualne koszty eksploatacji

• jakość przestrzeni publicznych

• dostępność zieleni i terenów rekreacyjnych,  

z określeniem ich charakteru (np. park, skwer, zieleń 

uliczna)

• czynniki środowiskowe (np. hałas, wzmożony ruch)

• bariery przestrzenne
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• dostępność usług i drobnego handlu

• dostępność infrastruktury socjalnej (jak szkoły, 

przedszkola, przychodnie, świetlice) wraz z określe-

niem ich charakteru oraz oceny jakościowej

• dostęp do udziału w kulturze instytucjonalnej  

i nieinstytucjonalnej (lokalne instytucje kultury, 

lokalne biblioteki, dostęp do Internetu)

• bezpieczeństwo

• potrzeby związane z mobilnością (w zakresie popy-

towym, konieczność i intensywność dojazdów, bez 

uwzględnienia środka transportu)

Oczekiwane rezultaty badań: 

• Zbadanie mobilności mieszkaniowej mieszkańców 

Łodzi – liczba przeprowadzek, preferowana  

typologia i wybór (dzielnica) miejsca  

zamieszkania.

• Określenie charakterystycznych czynników 

decydujących o wyborze miejsca zamieszkania 

(lokalizacyjne, ekonomiczne, życiowe) w oparciu  

o zestawienie analizy rynku (czynniki obiek-

tywne) i preferencji mieszkaniowych (czynniki 

subiektywne).

• Określenie przykładowych „biografii mieszkanio-

wych” łodzian i łodzianek w oparciu o wywiady 

pogłębione (IDI). 

W ramach zadania powstały trzy raporty, których głów-

nym celem było przygotowanie do procesu rewitalizacji ob-

szarowej centrum Łodzi w latach 2014-2020, w tym dostar-

czenia wiedzy potrzebnej do właściwego przygotowania 

Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+:

•    „Analiza kryteriów wyboru miejsca zamieszkania

      przez mieszkańców Łodzi”

Na podstawie analizy łódzkiego rynku nieruchomości oraz 

wyników badania CAPI oraz IDI z mieszkańcami miasta, 

określono motywacje i realne możliwości wyboru miesz-

kaniowego łodzian. W opracowaniu znajdują się przede 

wszystkim informacje na temat:

•    Mobilności mieszkaniowej mieszkańców Łodzi

•    Charakterystycznych czynników 

      decydujących o wyborze miejsca zamieszkania

•   „Biografii mieszkaniowych” łodzian 

•   „Analiza przestrzenna wyboru miejsc 

     tymczasowego zamieszkania przez studentów”

Raport został opracowany na podstawie wyników badań 

metodą CATI wśród łódzkich żaków i dotyczy miejsc tym-

czasowego zamieszkania studentów, z uwzględnieniem 

kosztów metrażu na osobę oraz lokalizacji. W dokumencie 

tym można znaleźć informacje odnoszące się do

•    Dostępności miejsc w akademikach publicznych

      oraz prywatnych

•    Preferencji studentów w aspekcie lokalizacji 

      akademików

•    Preferencji lokalizacyjnych, ekonomicznych oraz

      przestrzennych związanych z przyszłym miejscem

      zamieszkania studentów

•    „Diagnozy warunków zamieszkania dla obszaru

      pilotażowego”

Opracowanie, odnosząc się do dwóch pierwszych raportów 

oraz analizy wywiadów IDI z mieszkańcami obszaru pilo-

tażowego, a także oceny tego terenu dokonanej przez nie-

zależnych obserwatorów pozwala określić, w jakim stopniu 

obszar pilotażowy jest w stanie zaspokoić współczesne po-

trzeby mieszkaniowe łodzianek i łodzian. Raport stanowi 

wstęp do rewitalizacji identyfikując obszary i zakres zmian, 

które są pożądane w tej części miasta.

Znajdź na centrum wiedzy: Projekt Pilota-

żowy -> Badania, analizy, inwentaryzacje -> 

C. Popyt Na Mieszkanie w Centrum

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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51,87% 18,6% 12,6% 1,9% 2,27%
ZWIĄZEK  

MAŁŻEŃSKI
SINGIEL ZWIĄZEK 

NIEFORMALNY
WDOWIEC
WDOWA

?

STAN CYWILNY

51,87% 18,6%
12,6%

1,9%
BLOK Z WIELKIEJ PŁYTY BLOK Z LAT 50

NOWE 
BUDOWNICTWO

DOM  
JEDNORODZINNY

RODZAJ ZABUDOWY

9,67%
MIĘDZY

WOJENNE
 BUDOWNICTWO

6,93%
KAMIENICA

ZATRUDNIENIE

32,6% 
UMOWA O PRACĘ

21,47% 
EMERYCI

14,53% 
UMOWA O DZIEŁO

7,33% 
STUDENCI

6,93% 
DZIAŁALNOŚĆ

5,53% 
RENCIŚCI

3,93% 
BEZROBOTNI

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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Ponad połowa wszystkich respondentów (54,9%) 

to kobiety. Łódź jest najbardziej sfeminizowanym 

regionem w Polsce

Wskaźnik feminizacji w roku 2013 wynosił 120,  120

28,73% 23,52% 19,36% 19,41% 9,06%

ZAMIESZKANIE

BAŁUTY GÓRNA WIDZEW POLESIE ŚRÓDMIEŚCIE

54,9%

51,3% 29,4% 12,6% 1,9% 4,9%
ŚREDNIE WYŻSZE PODSTAWOWE GIMNAZJUM ?

WYKSZTAŁCENIE

W badaniu wzieło udział 1500 osób. Struktura badanej próby odzwierciedla strukturę populacji 

mieszkańców Łodzi pod względem: wieku, miejsca zamieszkania oraz płci.

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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DOŚWIADCZENIA
I MODELE DZIAŁAŃ

OPRACOWANIE ZESTAWU ANALIZ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA
 NIERUCHOMOŚCI NA WYBRANYM OBSZARZE ŁODZI

Przy realizacji tego zamówienia 
został opracowany zestaw rekomendacji i modeli 
prowadzenia procesu rewitalizacji centrum Łodzi. 
Przedstawiono także wskazówki dla samorządu 
miasta w zakresie pobudzania procesów 
inwestycyjnych w centrum Łodzi, także  
z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego. Rekomendacje służyć mają wsparciu 
samorządu lokalnego w realizacji programu 
rewitalizacji w sposób spójny i efektywny oraz 
pobudzaniu rozwoju lokalnego. Osiem kompletnie 
opracowanych modeli ma wskazywać gotowe 
rozwiązania współpracy m.in. w oparciu o spółkę 
projektową, ze wspólnotami mieszkaniowymi, 
organizacjami pozarządowymi, deweloperami  
i inicjatywami typu „squat”. 
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Ważny jest fakt, że mimo że zadania zostały stworzone na 

zlecenie miasta Łodzi, mają charakter uniwersalny, co ozna-

cza, że mogą być wykorzystane również w innych gminach 

– czy to w całości, czy fragmentarycznie – połączone z innymi 

działaniami gminy w danym zakresie.

Zadanie 1: Sformułowanie zestawu rekomendacji dla samo-

rządu miasta Łodzi w zakresie integrowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz z krótką diagnozą dotychczasowej 

praktyki w tym zakresie

Celem zadania było opracowanie systemu rekomendacji dla 

samorządu miasta w zakresie integrowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych z uwzględnieniem bilansu kosztów finan-

sowych i społeczno-gospodarczych. Rekomendacje odnoszą 

się do praktyki stosowanej dotychczas w Łodzi i wskazują 

niezbędne zmiany, których należy dokonać. Opracowanie 

wskazuje działania, jakich powinny być kontynuowane oraz 

które samorząd powinnien podjąć w celu usprawnienia pro-

cesu rewitalizacji miasta. 

 

Rekomendacje zostały poprzedzone diagnozą dotychczasowej 

praktyki w zakresie rewitalizacji. Dokonano oceny dotychcza-

sowych działań (Księży Młyn, Mia100 Kamienic, Nowe Cen-

trum Łodzi) i metod pracy z bezpośrednio dotkniętymi kryzy-

sem mieszkaniami obszaru centrum Łodzi. Zidentyfikowano 

problemy i bariery rewitalizacji w Łodzi w zakresie:

• zarządzania procesem rewitalizacji

• metodyki i wykorzystania narzędzi 

• problemów i barier społecznych

• uwarunkowań zewnętrznych

DLA PRZEJRZYSTOŚCI STWORZENIA TEJ ROZBUDOWANEJ ANALIZY ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO 

PODZIELONE NA PIĘĆ ZADAŃ, KTÓRYM PRZYJRZYMY SIĘ NA KOLEJNYCH STRONACH:

ZADANIE 1: SFORMUŁOWANIE ZESTAWU REKOMENDACJI DLA SAMORZĄDU MIASTA ŁODZI  

W ZAKRESIE INTEGROWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z KRÓTKĄ DIA-

GNOZĄ DOTYCHCZASOWEJ PRAKTYKI W TYM ZAKRESIE

ZADANIE 2: OPRACOWANIE MODELI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DOSTOSOWANYCH 

DO SPECYFIKI RÓŻNORODNYCH PODMIOTÓW AKTYWNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI

ZADANIE 3: OPRACOWANIE PROPOZYCJI INSTRUMENTÓW DYNAMIZUJĄCYCH INWESTOWANIE 

W CENTRUM ŁODZI

ZADANIE 4: OPRACOWANIE REKOMENDACJI DLA POLITYKI CZYNSZOWEJ MIASTA W ZAKRESIE 

GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DLA OPTYMALNEGO OŻYWIENIA CENTRUM MIASTA

ZADANIE 5: WSKAZANIE PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA W FORMULE  

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 
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Rekomendacje dla działań rewitalizacyjnych realizowanych 

przez samorząd wsparte zostały opisem dobrych praktyk 

rewitalizacyjnych z Polski i zza granicy wraz ze wskaza-

niem, w jaki sposób można je odnieść do miejscowych wa-

runków Łodzi. Na ich podstawie przygotowany został kata-

log rekomendacji uniwersalnych, które będą użyteczne dla 

procesów rewitalizacji w innych miastach w Polsce. 

Rekomendacje dla integracji działań rewitalizacyjnych  

zostały zgrupowane w dwa bloki: 

• Rekomendacje ogólne - odnoszące się do ogólnych 

zasad prowadzenia procesu rewitalizacji

• Rekomendacje szczegółowe - odnoszące się do 

sposobu organizacji procesu rewitalizacji, będące 

zaleceniem podjęcia przez miasto określonych 

działań, mających na celu właściwe zorganizowa-

nie zarządzania procesem bądź zmianę perspek-

tywy patrzenia na ten proces

Wśród ważnych wniosków tego opracowania  

wskazać można: 

• Konieczność długookresowego planowania 

działań rewitalizacyjnych, w tym szczególnie 

planowanie działań rewitalizacyjnych niezależ-

nie od programów pomocowych. 

• Zwiększanie nacisku na organizację finansowa-

nia dla działań rewitalizacyjnych z uwzględ-

nieniem celów bieżących i perspektywicznych 

poprzez ujęcie potrzeb rewitalizacyjnych w 

Wieloletnim Planie Finansowym, w tym m.in. 

zapewnienie odpowiednich wkładów własnych  

z budżetu miasta.

• Zapewnienie właściwego rozumienia proce-

su rewitalizacji i jego potrzeb przez wszystkie 

jednostki i podmioty zaangażowane w ten proces. 

Świadomość i wiedza wszystkich zaangażowa-

nych podmiotów zarówno dotycząca wagi całego 

procesu, jak i sposobów prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych oraz koniecznych obszarów 

współdziałania poszczególnych jednostek  

i podmiotów w tym procesie jest bardzo istotnym 

czynnikiem powodzenia procesu rewitalizacji 

(edukacja w zakresie rewitalizacji jako szansy na 

rozwój).

• Konieczność zaangażowania prywatnych właści-

cieli nieruchomości w procesy rewitalizacyjne po-

przez wdrożenie konkretnych modeli współpracy 

oraz stworzenie instrumentów wspierających ich 

indywidualne działania. 

• Konieczność wzmocnienia roli koordynatora 

procesu rewitalizacyjnego oraz poprawę koordy-

nacji działań planistycznych i realizacyjnych (w 

tym, np. poprzez stworzenie w Urzędzie Miasta 

„zespołu horyzontalnego” zajmującego się koordy-

nacją wszelkich działań lub poprzez wydzielenie 

jednej jednostki zarządzającej całością procesu). 

Zadanie 2: Opracowanie modeli przedsięwzięć rewitaliza-

cyjnych dostosowanych do specyfiki różnorodnych pod-

miotów aktywnych w procesie rewitalizacji

Celem zadania było opracowanie co najmniej ośmiu modeli 

typowych (powtarzalnych co do schematu) przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jakie mogłyby być potencjalnie podejmo-

wane na terenie Łodzi. Każdy model zawiera instrukcję jego 

wdrażania dla samorządów obejmującą: 

• identyfikację podmiotów, dla których model dzia-

łania został opracowany

• rodzaje przedsięwzięć możliwe do realizacji  

w tym modelu

• otoczenie prawne danego modelu

• instrukcję działania „krok po kroku” dla podmio-

tów chcących podjąć przedsięwzięcie rewitaliza-

cyjne według danego modelu

• wskazanie dostępnych dla danego modelu źródeł 

finansowania oraz przykładową instrukcję przy-

gotowania kompletnego montażu finansowego
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MODEL 2:  

REWITALIZACJA  

OBSZARÓW WE  

WSPÓŁDZIAŁANIU ZE WSPÓLNO-

TAMI MIESZKANIOWYMI

Model dotyczy współpracy polskich 

miast z mieszkańcami, w szczególności 

wspólnotami mieszkaniowymi  

w zakresie rewitalizacji. Wskazuje 

metody, których efektem może być 

zmobilizowanie wspólnot mieszka-

niowych do finansowania działań 

inwestycyjnych i remontowych  

z własnych środków.

MODEL 3:  

LABORATORIUM  

INNOWACJI MIEJSKIEJ

Model przedstawia najważniejsze 

aspekty realizacji przedsięwzięcia  

o charakterze rewitalizacyjnym,  

w oparciu o inicjatywę typu „squat”. 

„Squat” to zajęcie przez nieformalną 

grupę osób bez tytułu do nieruchomo-

ści opuszczonego budynku (pustostanu) 

celem zaspokojenia i realizacji wła-

snych potrzeb i pomysłów.

MODEL 4:  

KOOPERATYWA MIESZKANIOWA

Model zakłada udostępnienie koope-

ratywom pustych terenów w ramach 

większych obszarów inwestycyjnych 

– tak, aby mogły podjąć działania 

rewitalizacyjne i przeznaczyć je na 

budownictwo mieszkaniowe.

MODEL 5:  

REWITALIZACJA Z UDZIAŁEM  

DEWELOPERA

Model zakłada przywrócenie dotychcza-

sowych lub/i nadanie nowych funkcji 

wybranym obszarom miasta poprzez 

działania inwestycyjne lub remontowe 

realizowane przez dewelopera przy jedno-

czesnej realizacji projektów miękkich. 

MODEL 6:  

MODEL „ZATRUDNIENIE WSPOMA-

GANE” 

Model koncentruje się na aspektach 

szerokopasmowej i komplementarnej 

współpracy miasta z różnymi podmio-

tami w działaniach na rzecz aktywi-

zacji, usamodzielnienia, reintegracji 

społecznej i zawodowej osób wykluczo-

nych społecznie.

MODEL 7:  

INSTYTUCJA KULTURY  

JAKO PODMIOT  

PROCESU REWITALIZACJI

Model wskazuje najważniejsze aspekty 

realizacji przedsięwzięć o charakterze 

rewitalizacyjnym w oparciu o miejskie 

instytucje kultury.

MODEL 8:  

REWITALIZACJA WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Model opiera się na współpracy z NGO, zakładając aktywne wykorzystanie potencjału 

organizacji pozarządowych w planowanych przez samorząd działaniach rewitalizacyj-

nych, szczególnie w zakresie działań miękkich, nakierowanych na świadczenie usług 

społecznych. W tym modelu wskazujemy na zalety podpisywania wieloletnich kon-

traktów z organizacjami, co umożliwia im spokojniejszą i bardziej systematyczną pracę 

ze środowiskami zagrożonymi wykluczeniem. 

MODEL 1:  

REWITALIZACJA  

OBSZARÓW Z WYKORZYSTANIEM 

SPÓŁKI SPV 

Model wskazuje najważniejsze aspekty 

realizacji przedsięwzięć o charakterze 

rewitalizacyjnym w oparciu o formu-

łę spółki projektowej, która miałaby 

być w tym celu specjalnie powołana  

przez miasto.

MODEL ZE SPÓŁKĄ PROJEKTOWĄ - FAZA OPERACYJNA

W RAMACH OPRACOWANIA POWSTAŁO OSIEM NASTĘPUJĄCYCH MODELI:
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• opis procedur administracyjnych i ram prawnych 

wraz z wzorami dokumentów przydatnych do 

realizacji zadania rewitalizacyjnego w danym 

modelu 

Modele odwołują się do dobrych praktyk zrealizowanych  

w Polsce i za granicą. Najlepiej funkcjonują wdrażane jako 

całość, jednak można z łatwością wykorzystać tylko ich 

fragmenty, jeśli wymaga tego specyfika gminy lub wcześniej 

podejmowanych działań. 

Zadanie 3: Opracowanie propozycji instrumentów dynami-

zujących inwestowanie w centrum Łodzi

Celem zadania było opracowanie zestawu instrumentów, 

które miasto może wykorzystać w celu zmobilizowania 

prywatnych inwestorów (dużych i małych) do przeprowa-

dzenia inwestycji, na które występuje zapotrzebowanie  

w centrum miasta. Zestaw instrumentów, narzędzi i roz-

wiązań ma służyć samorządom lub podległym im jed-

nostkom, wpływać stymulująco na proces inwestowania  

w nieruchomości w centrum miasta, jednak z zachowaniem 

możliwie skutecznego wpływu samorządu na rodzaje funk-

cji realizowanych przez inwestorów w tym obszarze.

Dla zidentyfikowanych instrumentów określono uwarun-

kowania prawne oraz ich skuteczność, która odnosi się 

przede wszystkim do wpływu zastosowanego instrumen-

tu na powstanie preferowanej funkcji. Podjęto także próby 

wskazania efektów zastosowania tych instrumentów. 

Wśród opracowanych instrumentów znajdują się m.in.: 

• instrumenty planistyczne:

 ° gminny program rewitalizacji

 ° przygotowanie gruntów pod inwestycje i zbycie

 ° miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego 

• instrumenty ekonomiczno-finansowe:

 ° stawka podatku od nieruchomości

 ° zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieru-

chomości

 ° dotacje z budżetu miasta na odnowienie budyn-

ków mieszkalnych

 ° współfinansowanie przez miasto inwestycji reali-

zowanych przez wspólnoty na terenach miejskich 

(np. podwórka)

 ° dotacja na remont obiektu zabytkowego

 ° ceny sprzedaży nieruchomości

• instrumenty prawne:

 ° prawo pierwokupu

 ° przejęcie nieruchomości za odszkodowaniem

 ° nabycie gruntów lub zrealizowanych inwestycji 

(nakładów) przez miasto, w tym:

 ° nabycie w drodze zamiany

 ° nabycie zrealizowanych inwestycji (nakładów)  

w przestrzeni publicznej w zamian za grunt

 ° wyłączenie sąsiednich ulic z możliwości parko-

wania (ustanowienie i egzekwowanie zakazów 

parkowania)

• instrumenty promocyjno-informacyjne. 

Każdy z instrumentów został oceniony pod kątem oczeki-

wanej skuteczności zachęcenia różnych grup do inwesto-

wania oraz pod kątem stopnia zachowania przez samorząd 

miasta Łodzi realnego wpływu na rodzaj funkcji realizowa-

nej ostatecznie w danej nieruchomości.

Ważnym elementem opracowania jest analiza wpływu 

ustawy o rewitalizacji (w momencie powstawania doku-

mentu była na etapie uchwalania) na omówione instrumen-

ty dynamizujące inwestowanie. Analiza dotyczy wpływu 

zapisów ustawy na skuteczność dostępnego instrumenta-

rium w procesie rewitalizacji (m.in. studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzenngo, miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, nabywanie nie-

ruchomości do zasobu komunalnego, zbycie nieruchomości 

wraz z określeniem funkcji itp.).
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Zadanie 4: Opracowanie rekomendacji dla polityki czynszo-

wej miasta w zakresie gminnych lokali użytkowych dla 

optymalnego ożywienia centrum miasta

Celem zadania było opracowanie rekomedacji dla polityki 

czynszowej miasta Łodzi, umożliwiających skuteczniejsze 

uruchamianie w pustostanach funkcji oczekiwanych przez 

mieszkańców. Wśród rekomendacji pojawiają się również te 

w zakresie różnicowania wysokości czynszu (lub innych in-

strumentów dostępnych gminie) w lokalach już istniejących 

np. za pomocą konkursów celowych.

Rekomendacje dla polityki czynszowej miasta Łodzi po-

wstały dzięki przeprowadzeniu szczegółowej analizy po-

równawczej wyników wcześniejszych badań oraz opraco-

wań powstałych na potrzeby Projektu Pilotażowego:

• analiza podaży lokali użytkowych

• identyfikacja problemu powstawania pustostanów 

i nieruchomości zaniedbanych

• kryteria wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi 

W ramach opracowania przeprowadzono analizę aktual-

nego stanu zagospodarowania lokali użytkowych wcho-

dzących w skład gminnego zasobu, co pozwoliło na ocenę 

ogólnej charakterystyki zasobu nieruchomości oraz sku-

teczności dotychczasowej polityki gospodarowania zaso-

bem lokali użytkowych. Dokonano też analizy regulacji 

prawa lokalnego względem polityki zarządzania zasobem 

lokali użytkowych w innych miastach tworząc tym samym 

katalog dobrych praktyk w tym zakresie. Opracowane 

przykłady stanowią wzór rozwiązań dla Łodzi, ale z łatwo-

ścią można je wykorzystać na potrzeby innych miast. 

Przeprowadzono analizę porównawczą badań dotyczą-

cych preferencji mieszkaniowych studentów oraz innych 

mieszkańców Łodzi w kontekście wyników analizy stanu 

zagospodarowania powierzchni użytkowych w lokalach 

użytkowych położonych na parterze, w Rdzeniu Strefy 

Wielkomiejskiej w Łodzi. 

Na podstawie wyników powyższych analiz opracowane 

zostały propozycje dotyczące poszczególnych rozwiązań 

oraz ogólnego podejścia do zarządzania zasobem lokali 

użytkowych miasta Łodzi. Wskazano także rekomendacje 

dotyczące formy działań oraz zakresu różnicowania stawek 

czynszów. 

Ważne wnioski płynące z opracowania:

• Analiza aktualnego stanu zagospodarowania za-

sobu użytkowego pokazała, że znaczna jego część 

wynajmowana jest za niewygórowane stawki, 

mimo tego w zasobie lokali użytkowych miasta Ło-

dzi występuje dość znaczny, bo około 18 % poziom 

pustostanów. Dotychczasowa polityka czynszowa 

oraz stosowane sposoby zarządzania gminnym 

zasobem nieruchomości użytkowych przynosi 

umiarkowane sukcesy. 

• Miasto Łódź stosuje wiele z rozwiązań m.in zachęt 

czynszowych oraz różnicowania stawek czynszu 

jednak nie osiąga oczekiwanych rezultatów. 

• Podstawową charakterystyką proponowanego 

podejścia jest traktowanie zasobu nieruchomości 

jako całości, a nie jako sumy pojedynczych nieza-

leżnych elementów. Takie podejście pozwala na 

akceptację czasowego bądź miejscowego świado-

mego obniżenia osiąganych przychodów, dzięki 

czemu możliwe będzie osiągnięcie innych celów 

niż maksymalizacja przychodu z pojedynczej 

nieruchomości.

• Konieczne jest podjęcie przez władze miasta oraz 

podmiot zarządzający zasobem lokali użytkowych 

działań wychodzących poza dotychczasowe, 

standardowo przyjęte postępowanie. Kluczową 

charakterystyką proponowanych działań jest  

aktywne zarządzanie zasobem lokalowym, czyli 

nie tylko poszukiwanie najemców dla nierucho-

mości, które już są w zasobie, ale przede wszyst-

kim kształtowanie zasobu nieruchomości użyt-

kowych w taki sposób, aby w jak największym 
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stopniu odpowiadał potrzebom potencjalnych 

najemców oraz podążał za zmianami zachodzący-

mi na rynku.

• Należy dopasować ofertę nieruchomości przezna-

czonych na wynajem do potrzeb potencjalnych 

najemców, przede wszystkim pod kątem wielkości 

oraz standardu. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność 

zwiększenia liczby osób odwiedzających centrum 

miasta w innym celu, niż tylko w drodze pomię-

dzy pracą i domem. 

• Rekomendowane działania na poziomie obszarów 

tematycznych oraz w kontekście całego miasta 

obejmują wykorzystanie wnętrz kwartałów 

zabudowy do lokowania w ich obrębie przestrzeni 

publicznych w celu zapewnienia odpowiedniej 

obsługi centrum miasta pod kątem miejsc parkin-

gowych.

• Aktywne zarządzanie zasobem nieruchomości 

powinno dotyczyć także tworzenia przebić przez 

kwartały w postaci pasaży/arkad wyłączonych  

w całości bądź częściowo z ruchu kołowego, które 

pozwalają na zwiększenie atrakcyjności licznych 

lokali użytkowych usytuowanych w oficynach 

budynków położonych przy głównych ulicach 

miasta. 

Elementem spinającym wszystkie powyższe działania musi 

być prowadzona profesjonalnie i spójnie działalność pro-

mocyjno-informacyjna skierowana nie tylko do finalnych 

odbiorców dóbr i usług lokalizowanych w centrum (miesz-

kańców), ale przede wszystkim do potencjalnych najemców, 

już prowadzących działalność w centrum miasta, a także 

prywatnych właścicieli lokali użytkowych położonych  

w centrum miasta. 

Zadanie 5: Wskazanie projektów możliwych do zrealizowa-

nia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Celem 

zadania było opracowanie trzech projektów możliwych do 

realizacji w formule PPP. Dla każdego z nich przygotowany 

został modelowy opis współpracy poszczególnych partne-

rów, zdefiniowane cele publiczne i prywatne, sporządzony 

podział zadań i ryzyk, przygotowany teaser inwestycyjny, 

a także lista potencjalnych partnerów prywatnych. Dzięki 

tym materiałom miasto będzie w stanie w krótkim czasie 

zainicjować proces wyboru partnerów prywatnych.

Większości samorządów w Polsce nie udało się jak do-

tąd osiągnąć sukcesu w praktycznym wdrażaniu formuły 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Przyczyn tego sta-

nu rzeczy można szukać zarówno w uwarunkowaniach 

systemowych, jak i czynnikach wewnętrznych. Opraco-

wanie wskazuje, że skuteczne przygotowanie projektu  

i poprowadzenie postępowania na wybór partnera prywat-

nego wymaga w szczególności:

• Przekonania władz samorządowych do celowości 

stosowania tej formuły i gotowości do podjęcia 

ryzyka (w tym również ryzyka politycznego) 

związanego z partnerstwem.

• Wsparcia ze strony doświadczonych doradców 

przy konkretnych postępowaniach.

• Właściwego przygotowania dokumentacji przed 

przystąpieniem do poszczególnych projektów. 

• Rzetelnej oceny rynku w szczególności możli-

wości akceptacji przez partnerów prywatnych 

określonych kategorii ryzyk. 

Wśród opracowanych projektów znalazły się:

• budowa parkingów kubaturowych  

w centrum miasta

• budownictwo komunalne w formule PPP

• termomodernizacja obiektów użyteczności pu-

blicznej z przekazaniem zarządzania partnerowi 

prywatnemu.

DOŚWIADCZENIA I MODELE DZIAŁAŃ
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CZEMU PROBLEMY  
SPOŁECZNE SĄ TAK GŁĘBOKIE?

OPRACOWANIE ZESTAWU ANALIZ I REKOMENDACJI W ZAKRESIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ SYTUACJI  
OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

Jednym z najważniejszych aspektów rewitalizacji są 
działania społeczno-gospodarcze. Aby odpowiedzialnie 
i świadomie przeprowadzić procesy rewitalizacyjne, 
bez szkody dla mieszkańców oraz lokalnego biznesu, 
a także aby osiągnąć zamierzone w projektach cele 
skoncentrowane na ożywieniu gospodarczym  
i społecznym obszaru, musimy przeprowadzić szereg 
badań i mieć jak najpełniejszą wiedzę.
W tym celu w ramach jednego z badań Projektu 
Pilotażowego przeprowadzono analizę społeczną 
o charakterze jakościowym wraz z pogłębioną analizą 
danych zastanych dotyczących sytuacji społeczno-
ekonomicznej osób zamieszkujących Rdzeń Strefy 
Wielkomiejskiej Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem 
Obszaru Pilotażowego. Na podstawie zgromadzonego 
materiału sformułowano rekomendacje dla procesu 
rewitalizacji Centrum Łodzi. 



_48_CZEMU PROBLEMY SPOŁECZNE SĄ TAK GŁĘBOKIE?

W ramach zamówienia zrealizowano następujące zadania 

cząstkowe:

Zadanie 1: Przeprowadzenie analizy danych zastanych 

(ang. deskresearch) odnoszących się do centrum Łodzi.

Zadanie 2: Przeprowadzenie badań jakościowych dotyczą-

cych problemów społecznych w Rdzeniu Strefy Wielko-

miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszku-

jących Obszar Pilotażowy.

Zadanie 3: Pogłębiona analiza przyczyn powstawania za-

dłużeń czynszowych w Obszarze Pilotażowym.

Zadanie 4: Przygotowanie dla władz samorządowych Łodzi 

rekomendacji co do proponowanych programów działań po-

prawiających sytuację społeczną, dotyczących rozwiązywa-

nia problemów na terenie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Pilotażowego. 

Zadanie 5: Sporządzenie bazy danych oraz przestrzennego 

rozkładu wybranych problemów społecznych dla Rdzenia 

Strefy Wielkomiejskiej wraz ze wskazaniem proponowa-

nych funkcji i ich lokalizacji wspierających realizację pro-

jektów z zakresu społecznego aspektu rewitalizacji w Ob-

szarze Pilotażowym.

 

Szczegółową koncepcję metodologiczną badania przedsta-

wia Raport metodologiczny, który, wraz z pozostałymi do-

kumentami dotyczącymi zadania, znajdą Państwo na stro-

nie www.centrumwiedzy.org.

W ujęciu koncepcyjnym badanie służyło sporządzeniu 

map zasobów i potrzeb społeczności lokalnych w zakresie 

integracji społecznej. Społeczności lokalne zamieszkujące 

Obszar Pilotażowy, dla których stworzono przedmiotowe 

mapy zostały wyznaczone zgodnie z wiedzą Urzędu Miasta 

o obszarach z największą kumulacją różnorodnych, nakła-

dających się problemów społeczno-gospodarczych. Wyty-

powano trzy kwartały :

• kwartał „Kamienna” (ulica Rewolucji 1905 r., ulica 

Kilińskiego, ulica Jaracza, ulica Wschodnia) ozna-

czony jako Obszar nr 1 na Mapie Priorytetowych 

Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum 

Łodzi;

• tzw. „łącznik Kilińskiego” (ulica Kilińskiego od 

ulicy Jaracza do ulicy Narutowicza) oraz I Strefa 

Nowego Centrum Łodzi (ulica Narutowicza, ulica 

Nowotargowa, ulica Tuwima, ulica Kilińskiego) 

oznaczony jako Obszar nr 3 na Mapie Priory-

tetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej 

Centrum Łodzi; 

• III Strefa Nowego Centrum Łodzi (ulica Naru-

towicza, ulica Kilińskiego, ulica Tuwima, ulica 

Piotrkowska) oznaczona jako Obszar nr 2 na 

Mapie Priorytetowych Projektów Rewitaliza-

cji Obszarowej Centrum Łodzi; wraz z ciągami 

kamienic w pierzejach przyległych do opisanych 

granic obszarów.

Mapa zasobów i potrzeb w zakresie integracji społecznej 

danej społeczności lokalnej to raport z badań przeprowa-

dzonych w społeczności o charakterze terytorialnym lub 

kategorialnym, możliwy do przedstawienia w formie gra-

ficznej. Mapy zaprezentowane w zleconym na potrzeby 

Projektu Pilotażowego badaniu ukierunkowane są w znacz-

nej mierze na kwestie integracji społecznej, a więc stanowią 

dostosowanie koncepcji tworzenia map zasobów i potrzeb 

społeczności lokalnej do potrzeb badania.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że realizacja poszczegól-

nych zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 

(1-5) jest uzależniona od siebie, a wyniki poszczególnych 

zadań warunkują się wzajemnie. Taki zabieg miał na celu 

otrzymanie jak najbardziej wnikliwego, dokładnego i wy-

nikowego raportu zbiorczego. Kluczem do przedstawionej  

w raporcie sekwencji poszczególnych jego części jest spój-

ność i logiczne uporządkowanie przedstawianych treści.

Pierwszą część raportu stanowi kontekst instytucjonalno-

-prawny procesu rewitalizacji, rozumiany jako sposób po-

dejścia do myślenia o procesie rewitalizacji oraz do progra-
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mowania działań rewitalizacyjnych na różnych poziomach: 

krajowym, regionalnym i przede wszystkim lokalnym. Ce-

lem rozdziału jest nadanie szerszego kontekstu działaniom 

podejmowanym na analizowanym obszarze, związanym 

z szerszym nurtem dyskusji o rozwoju miasta. W ramach 

przeglądu wskazano także na podstawowe niedostatki pre-

zentowanych w tym rozdziale dokumentów.

W drugiej części raportu zaprezentowano opis sytuacji 

społecznej mieszkańców centrum Łodzi na podstawie sze-

rokiego przeglądu literatury. Prezentowane w tej części 

badania mają charakter jakościowy i posłużyły wstępnej 

identyfikacji mechanizmów społecznych zachodzących na 

analizowanym obszarze. Poruszone zostały kwestie wpły-

wu uwarunkowań historycznych na sytuację społeczną 

Łodzi, a szczególnie jej centrum, wskazane zostały podsta-

wowe problemy społeczne tego obszaru, zwłaszcza problem 

ubóstwa oraz typologia mieszkańców. Skupiono się też na 

mechanizmach wykluczenia społecznego i jego utrwalania 

pojawiających się na badanych terenach. Co wyjątkowo 

ważne - każdorazowo wykorzystywane źródła danych zo-

stały zweryfikowane pod kątem rzetelności i poprawności 

metodologicznej zebranych informacji. 

Trzecią część raportu stanowi opis sytuacji społecznej 

mieszkańców Obszaru Pilotażowego w perspektywie insty-

tucji działających na rzecz tych osób. Celem tej części było 

podsumowanie zebranych informacji o zasobach instytucji 

i organizacji, ich relacjach z mieszkańcami i odbiorcami po-

mocy oraz współpracy między instytucjami. Analiza doty-

czy Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej (MOPS), szkół (podstawowa i gimna-

zjalna), organizacji pozarządowych, a także pracodawców. 

Podmiotem analiz w tej części byli także zidentyfikowani  

w trakcie badania liderzy lokalni.

Czwartą, najbardziej obszerną część raportu, stanowi opis 

sytuacji społecznej mieszkańców prezentowany z ich wła-

snej perspektywy. W pierwszej części rozdziału opisane 

zostały charakterystyki społeczności i mieszkańców anali-

zowanych obszarów, stan techniczny kamienic i mieszkań, 

kwestie związane z bezpieczeństwem. Istotną cześć stano-

wi opis mechanizmów powstawania i utrwalana proble-

mów społecznych. Analizie przyczynowo-skutkowej pod-

legały m.in. takie kwestie jak środowisko pracy i sytuacja 

ekonomiczna rodzin (w tym korzystania z pomocy społecz-

nej), zdrowie, uzależnienie od alkoholu i innych używek. 

Przedstawiliśmy także opis kapitału społecznego i insty-

tucjonalnego, jaki wyłania się z przeprowadzonych badań,  

a także opinie samych mieszkańców w zakresie przeprowa-

dzania procesu rewitalizacji.

Jako uzupełnienie danych jakościowych pochodzą-

cych z wywiadów z mieszkańcami (zrealizowanych 

podczas wcześniejszych zadań wykonanych w ramach 

Zamówienia) podano dane ilościowe dotyczące sytu-

acji społeczno-ekonomicznej mieszkańców pozyskane  

z różnych instytucji, jak np. Powiatowy Urząd Pracy (PUP 

- podstawowe dane o bezrobociu), Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS – liczba i struktura osób pobierających 

świadczenia wraz z powodami pobierania), Centrum Świad-

czeń Socjalnych (CSS – liczba i rodzaj pobieranych świad-
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czeń), a także Policji (poziom bezpieczeństwa) czy Urzędu 

Miasta (podstawowe dane o ludności). W analogiczny spo-

sób zaprezentowano kwestie związane ze stanem kamienic 

i mieszkań. W części ilościowej dane pochodzą z Wydziału 

Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi oraz z zrealizowa-

nego przez Wykonawcę spaceru badawczego po Obszarze 

Pilotażowym, a także z Raportu z konsultacji społecznych 

dotyczących priorytetowych projektów rewitalizacji obsza-

rowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+. Dane ilościowe 

konfrontowane były w ramach dzielnicy lub całej Łodzi  

w zależności od dostępnych danych, aby pokazać relatywne 

kształtowanie się analizowanych procesów społecznych.

Warto podkreślić, że nigdy wcześniej nie zbierano danych  

w takim ujęciu terytorialnym. Jako uzupełnienie zapre-

zentowano rozkład analizowanych zagadnień na szczegó-

łowych mapach, stanowiących załączniki do raportu, które 

pozwalających zilustrować prezentowane zagadnienia na 

poziomie budynków. Takie podejście było możliwe dzięki 

wyjątkowo szczegółowym danym, które udało się pozyskać,  

a także dzięki udostępnieniu przez Łódzki Ośrodek Geodezji 

wektoryzowanej mapy ewidencji budynków.

Rozdział piąty porusza problem zadłużeń czynszowych  

w trzech ujęciach. Pierwsze dwa mają charakter jakościowy 

i dotyczą tego problemu w perspektywie instytucji – właści-

cieli nieruchomości oraz samych zadłużonych. Trzecie, uzu-

pełniające ujęcie stanowią dane ilościowe dotyczące zadłużeń 

czynszowych w gminnym zasobie mieszkaniowym (dane  

z Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi). Ana-

logicznie jak w poprzednim rozdziale uzupełnieniem tych 

danych ilościowych są zaprezentowane w załączniku mapy.

Rozdział szósty to rekomendacje w zakresie koniecznych do 

podjęcia działań z zakresu rewitalizacji obszarowej Łodzi. 

W warstwie teoretycznej rozdział oparty jest na koncepcji 

zdolności do integracji społecznej, która wskazuje na kate-

gorie czynników determinujących proces integracji społecz-

nej, rozpoczynając od posiadania dachu nad głową, poprzez 

zdrowie i możliwości funkcjonalne konkretnych osób, po-

SZANSE

• SZEROKIE I WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE DO REWITALIZACJI ŁODZI;
• DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ);
• POTENCJAŁ HISTORYCZNY MIASTA;
• CENTRALNE USYTUOWANIE W RAMACH MIASTA;
• ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
• ROZWÓJ I WSPARCIE LIDERÓW LOKALNYCH;
• DOBRA JAKOŚĆ DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
     DZIAŁAJĄCYCH NA ANALIZOWANYM OBSZARZE;
• ROZWIJANIE KAPITAŁU POMOSTOWEGO ANALIZOWANYCH SPOŁECZNOŚCI.

ZAGROŻENIA

• URYNKOWIENIE ZASAD GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM KOMUNALNYM;
• NIEDOSTATECZNE ZASOBY KADROWE PUP I MOPS DO POMOCY MIESZKAŃCOM  
     W STOSUNKU DO POTRZEB;
• BRAK POWIĄZAŃ W ZAKRESIE POLITYKI MIASTA POMIĘDZY ORGANAMI ZAJMUJĄCYMI  
     SIĘ GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM A INNYMI SŁUŻBAMI, W TYM  
     W SZCZEGÓLNOŚCI MOPS, PUP;
• NIEWYSTARCZAJĄCA SKALA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH;
• STYGMATYZACJA (UTRUDNIAJACĄ INTEGRACJĘ) MIESZKANCÓW OBSZARÓW  
    PILOTAŻOWYCH ( ZWŁASZCZA 1) JAKO „PROBLEMOWYCH” I „NIEBEZPIECZNYCH”.

SILNE STRONY

• SZEROKIE I WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE DO REWITALIZACJI ŁODZI;
• DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ);
• POTENCJAŁ HISTORYCZNY MIASTA;
• CENTRALNE USYTUOWANIE W RAMACH MIASTA;
• ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
• ROZWÓJ I WSPARCIE LIDERÓW LOKALNYCH;
• DOBRA JAKOŚĆ DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
     DZIAŁAJĄCYCH NA ANALIZOWANYM OBSZARZE;
• ROZWIJANIE KAPITAŁU POMOSTOWEGO ANALIZOWANYCH SPOŁECZNOŚCI.

CZEMU PROBLEMY SPOŁECZNE SĄ TAK GŁĘBOKIE?
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SŁABE STRONY

• NAGROMADZENIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WZAJEMNIE  
     POWIĄZANYCH (PROBLEMY NA RYNKU PRACY I ZŁA SYTUACJA  
     FINANSOWA CZĘŚCI RODZIN, PROBLEMY ZDROWOTNE, NAŁOGI, ZADŁUŻENIE);
• KONCENTRACJA PROBLEMÓW W OBSZARZE 1, CO POTĘGUJE TZW. EFEKTY SĄSIEDZTWA;
• ZŁY STAN INFRASTRUKTURY WZMACNIAJĄCY PROBLEMY SPOŁECZNE;
• OGROMNY DEFICYT MIESZKAŃ SOCJALNYCH;
• NISKI POZIOM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW;
• BIEDA DZIECI;
• PRZEJAWY (ZWŁASZCZA NA OBSZARZE 1) ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH: KRADZIEŻE, 
     ROZBOJE, BÓJKI, HANDEL ALKOHOLEM, NARKOTYKAMI (RYTUALIZACJA PRZEMOCY);
• NIECHĘĆ, A NAWET WROGOŚĆ CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW DO POLICJI ORAZ BIERNOŚĆ,
     WYCOFANIE POLICJI Z OBSZARÓW PROBLEMOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH;
• DYSTANS WOBEC ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO: INSTYTUCJI PUBLICZNYCH  
     I POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW ŁODZI;
• BEZRADNOŚĆ WOBEC BIUROKRATYCZNYCH PROCEDUR;
• ZBYT NISKI POZIOM WIEDZY NT. PLANÓW MIASTA DOTYCZĄCYCH REWITALIZACJI;

PROBLEMY REKOMENDACJE

NIEWYSTARCZAJĄCA 
ILOŚĆ ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH

- ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA;
- ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA INWESTORÓW PRYWATNYCH 
NA TERENACH REWITALIZOWANYCH ORAZ WSPARCIE FINAN-
SOWE MIASTA DLA DZIAŁAŃ WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH;
- UNIEZALEŻNIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYŁĄCZNIE  
Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.

ZRÓŻNICOWANA 
STRUKTURA  
WŁASNOŚCI

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI UREGULOWANIA STANU 
PRAWNEGO LUB JEGO ZNACZNYMI KOSZTAMI, OGRANICZENIE 
ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W CELU UMOŻLIWIE-
NIA CHOĆ CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI.

BRAK AKCEPTACJI 
SPOŁECZNEJ DLA RE- 
ALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

RZETELNE PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
ORAZ SZEROKIE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE JUŻ 
NA ETAPIE PLANOWANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ. 

 
BRAK ZINTEGROWA-
NIA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KOMPLEKSOWYCH I KOMPLEMEN- 
TARNYCH WZGLĘDEM SIEBIE.

BRAK SYSTEMOWYCH 
UREGULOWAŃ 
PRAWNYCH

BUDOWANIE SILNEGO LOBBY WŚRÓD ŁÓDZKICH SŁUŻB MIEJS-
KICH, RADNYCH, POSŁÓW, SENATORÓW, SPOŁECZNIKÓW ORAZ 
PODEJMOWANIE PRZEZ MIASTO AKTYWNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ 
WPROWADZANIA NIEZBĘDNYCH REGULACJI, PRZYZNAJĄCYCH 
REWITALIZACJI CECHY USŁUGI PUBLICZNEJ.

BRAK SPRAWNEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PRECYZYJNE WSKAZANIE JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH 
ZARÓWNO ZA KOORDYNACJĘ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ REWI-
TALIZACYJNYCH NA OBSZARZE STREFY WIELKOMIEJSKIEJ, JAK I 
PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI.

ziom umiejętności i kompetencji (także społecznych), poziom 

norm i wartości, aż po środowisko życia i pracy. Rozdział 

rozpoczyna krótka dyskusja dotycząca efektów dotychczas 

podejmowanych na tym terenie działań. Rozdział szósty za-

tem to syntetyczne ujęcie głównych wniosków z badania, 

także w odniesieniu do elementów map zasobów i potrzeb 

społeczności lokalnych zamieszkujących trzy analizowane 

obszary oraz całościowej analizy SWOT. Jako forma pod-

sumowania w rozdziale przedstawiona została społeczna 

przestrzeń relacji. 

W podsumowaniu raportu znajdą Państwo rekomendacje 

do dalszych działań, które wynikają z analizy zebranego 

materiału, zarówno w zakresie problemów społecznych, jak  

i zadłużeń. W dalszej pracy, jaka czeka Łódź, niezwykle 

przydatny będzie opis zidentyfikowanych dobrych praktyk 

w zakresie działań rewitalizacyjnych, które zostały dosto-

sowane do warunków łódzkich. Dodatkowo w przypadku 

zadłużeń rekomendacje odnoszą się do polityki mieszka-

niowej miasta. Jako podsumowanie prezentowanych infor-

macji wskazano na przestrzenne rozmieszczenie propono-

wanych funkcji społecznych na analizowanym obszarze.  

Zidentyfikowane problemy w zakresie realizacji zadań ob-

jętych „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji 

wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Ło-

dzi na lata 2004 – 2013” wraz z rekomendacjami:

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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CZEMU PROBLEMY SPOŁECZNE SĄ TAK GŁĘBOKIE?

KATEGORIA FUNKCJI OBSZAR 1 OBSZAR 2 OBSZAR 3 UZASADNIENIE

ŚRODOWISKO ŻYCIA  
(SZEROKIE WSPARCIE  
DZIECI I MŁODZIEŻY)

KONIECZNIE JEST PODJECIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI POCHODZĄCYCH Z UBOGICH RODZIN 
(ZWŁASZCZA OBSZAR 1), WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM, 
PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH MECHANIZMOWI DZIEDZICZENIA BIEDY. DOTYCZY TO ZARÓWNO DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNYCH (CZEGO PRZEJAWEM MOŻE BYĆ NP. WSPIERANIE TALENTÓW), PRACY Z DORADCAMI, 
PSYCHOLOGAMI DZIECIĘCYMI, TERAPEUTAMI, PEDAGOGAMI, ETC. DZIAŁANIA OBEJMOWAĆ POWINNY 
PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ I UZALEŻNIEŃ, OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ I INNE. JAK WSKAZUJĄ 
POZYTYWNE PRAKTYKI ZIDENTYFIKOWANE PODCZAS BADANIA, DZIECI POWINNY MIEĆ PO SZKOLE  
MIEJSCE DO ODROBIENIA LEKCJI, ZABAWY, MÓC ZJEŚĆ CIEPŁY POSIŁEK – JEŻELI FUNKCJE TE  
W NIEDOSTATECZNYM STOPNIU PEŁNI RODZINA, MOGŁYBY PEŁNIĆ JE RÓŻNEGO RODZAJU ŚWIETLICE 
ŚRODOWISKOWE CZY INNE TEGO TYPU MIEJSCA, KTÓRE POWINNY BYĆ ULOKOWANE W NIEDALEKIEJ 
ODLEGŁOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECI BĘDĄCYCH POD ICH OPIEKĄ.

ŚRODOWISKO ŻYCIA
(INTEGRACJA SPOŁECZNA 
OSÓB/RODZIN UBOGICH)

ISTOTNE JEST WSPIERANIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ RÓŻNEGO 
TYPU DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCO-INTEGRACYJNE, OBEJMUJĄCE TAKŻE AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ, 
OPIEKĘ I PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ ITP. ISTOTNE JEST, ABY BUDOWAĆ KOMPLEKSOWE PROJEKTY 
WSPARCIA CAŁYCH RODZIN, A NIE JEDYNIE POSZCZEGÓLNYCH ICH CZŁONKÓW. DZIAŁANIA TE STANĄ 
SIĘ ISTOTNYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁANIA MECHANIZMOWI DZIEDZICZENIA BIEDY. 

ŚRODOWISKO ŻYCIA 
(ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE)

ZADŁUŻANIE CZYNSZOWE TO JEDEN Z WAŻNYCH PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW 3 ANALIZOWANYCH 
OBSZARÓW. JAK WSKAZUJĄ WYNIKI BADANIA, JEST TO EFEKT Z REGUŁY NAGROMADZENIA SIĘ 
RÓŻNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH (CHOROBY, BEZROBOCIE, BEZRADNOŚĆ). JAK WSKAZUJĄ 
BADANIA, ISTOTNE JEST, ABY DŁUŻNIKÓW CZYNSZOWYCH SZYBKO IDENTYFIKOWAĆ, TAK ABY 
DŁUG MOŻLIWY BYŁ DO SPŁATY. W TYM CELU WAŻNE JEST WSPIERANIE NIEODPŁATNYCH LUB 
NISKOPŁATNYCH USŁUG PRAWNYCH I KSIĘGOWYCH, WSPIERAJĄCYCH DŁUŻNIKÓW W OPRA-
COWYWANIU PLANÓW SPŁATY I NEGOCJACJACH Z WIERZYCIELAMI. 
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KATEGORIA FUNKCJI OBSZAR 1 OBSZAR 2 OBSZAR 3 UZASADNIENIE

ZDROWIE (PROFILAKTYKA 
ORAZ LECZENIE OSÓB  
Z CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ), 
NP. KLUB ABSTYNENTA

- ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA;
- ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA INWESTORÓW PRYWATNYCH NA TERENACH REWITALIZOWANYCH        
  ORAZ WSPARCIE FINANSOWE MIASTA DLA DZIAŁAŃ WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH;
- UNIEZALEŻNIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYŁĄCZNIE Z ZEWNĘTRZNYCH  
  ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.

ZDROWIE (BADANIA PROFILA-
KTYCZNE, DODATKOWA OPIEKA 
ZDROWOTNA, ZWŁASZCZA DLA 
OSÓB BEZ PRAWA DO ŚWAD-
CZEŃ), NP. PRZYCHODNIA 
SOCJALNA

PROBLEMY ZDROWOTNE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYDAJĄ SIĘ ROZKŁADAĆ RÓWNOMIERNIE 
POMIĘDZY TRZEMA BADANYMI OBSZARAMI. WSPARCIE POWINNO BYĆ ZATEM SKIEROWANE DO 
WSZYSTKICH TRZECH KWARTAŁÓW, ZATEM NP. PRZYCHODNIA SOCJALNA POWINNA DZIAŁAĆ  
W MIEJSCU STOSUNKOWO ŁATWO DOSTĘPNYM DLA TRZECH OBSZARÓW.

CZAS WOLNY, ŚRODOWISKO 
ŻYCIA (MIEJSCA DLA DZIECI) 
ŚRODOWISKO PRACY
(UŁATWIENIE POWROTU DO 
PRACY KOBIETOM) NP. KLU-
BOKAWIARNIA SPOŁECZNA, 
KLUB SPOŁECZNY,  
W KTÓRYM ORGANIZOWANE 
SĄ RÓŻNE INICJATYWY

RESPONDENCI Z KWARTAŁÓW 1 I 3 NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWALI NA BRAK MIEJSC, W KTÓRYCH 
DZIECI MOGŁYBY SPĘDZAĆ WOLNY CZAS, GDZIE MOŻNA BY BEZPIECZNIE POZWOLIĆ BAWIĆ SIĘ 
DZIECIOM. WARTO WIĘC ROZWAŻYĆ STWORZENIE TAM PLACÓW ZABAW ORAZ ŚWIETLIC DLA 
NAJMŁODSZYCH. RÓWNIEŻ W TYCH KWARTAŁACH NAJCZĘŚCIEJ RESPONDENTKI WSKAZYWAŁY, 
ŻE NIE PODEJMUJĄ PRACY, BO OPIEKUJĄ SIĘ MAŁYMI DZIEĆMI (CO ZOSTAŁO POTWIERDZONE 
DANYMI Z PUP) – W TYCH OBSZARACH POTRZEBA ZATEM NP. ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH 
(ALBO NP. KLUBÓW DZIECIĘCYCH, NAWET PROWADZONYCH W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ), 
W KTÓRYCH DZIECI MOGŁYBY SPĘDZAĆ CZAS, CO POZWOLIŁOBY MATKOM PODEJMOWAĆ PRACĘ 
(CHOĆBY NA ½ ETATU LUB W INNYCH FORMACH).

WARTOŚCI (REDUKCJA 
AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ 
KIBICÓW)

 
W KWARTALE 1 MIESZKAŃCY NAJCZĘŚCIEJ ODWOŁYWALI SIĘ DO AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ 
POWIĄZANYCH Z SUBKULTURĄ KIBICÓW – WARTO ROZWAŻYĆ STWORZENIE JAKIEJŚ FORMY (NP. 
KLUBU ŚRODOWISKOWEGO), W KTÓRYM MOŻNA BY KANALIZOWAĆ NAGROMADZONE EMOCJE, 
PRACOWAĆ Z MŁODYMI KIBICAMI NAD INNYMI FORMAMI EKSPRESJI EMOCJI NIŻ AGRESJA

ŚRODOWISKO ŻYCIA
(DODATKOWE INFORMACJE NA 
TEMAT REWITALIZACJI)

MIESZKAŃCY 1 KWARTAŁU NA TLE POZOSTAŁYCH DWÓCH NAJCZĘŚCIEJ DEKLARUJĄ, ŻE NIE MAJĄ 
KONKRETNEJ WIEDZY O PLANACH DOTYCZĄCYCH REWITALIZACJI. TO RÓWNIEŻ W TYM KWARTALE 
NAJRZADZIEJ DEKLAROWANE SĄ POZYTYWNE OCZEKIWANIA WOBEC REWITALIZACJI. DLATEGO 
WARTO PODJĄĆ DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNE W TYM REJONIE.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(PRACA NAD KAPITAŁEM 
SPOŁECZNYM)

W PIERWSZYM KWARTALE MIESZKAŃCY NAJCZĘŚCIEJ ODNOSZĄ SIĘ DO SILNEGO KAPITAŁU WIĄŻĄCE-
GO, DO PLEMIENNEJ RELACJI, W KTÓREJ TRUDNO AKCEPTUJE SIĘ OBCYCH. JEDNOCZEŚNIE JEST TO 
KWARTAŁ, W KTÓRYM MIESZKA NAJWIĘCEJ RESPONDENTÓW NAPŁYWOWYCH (NP. MIESZKAJĄCYCH 
PONIŻEJ 5 LAT) ORAZ KWARTAŁ, CO DO KTÓREGO WYSTĘPUJĄ WYRAZISTE OZNAKI STYGMATYZACJI. 
WARTO WIĘC W TYM OBSZARZE PODJĄĆ DZIAŁANIA EDUKACYJNE, WARSZTATOWE, ETC, POMAGAJĄCE 
LUDZIOM BUDOWAĆ NIE TYLKO WIĘZI TYPU „BONDING”, ALE TAKŻE WIĘZI POMOSTOWE (BRIDGING) 

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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WARTO POZNAĆ  
I POKOCHAĆ SWOJE MIASTO

OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. „NASZA ŁÓDŹ” WSPIERAJĄCEGO  
PROCES REWITALIZACJI CENTRUM ŁODZI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM LEKCJI PILOTAŻOWYCH W ŁÓDZKICH  

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŁÓDŹ,  
Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

54 - 59 STR.



WARTO POZNAĆ  
I POKOCHAĆ SWOJE MIASTO

OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. „NASZA ŁÓDŹ” WSPIERAJĄCEGO  
PROCES REWITALIZACJI CENTRUM ŁODZI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM LEKCJI PILOTAŻOWYCH W ŁÓDZKICH  

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŁÓDŹ,  
Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

Łódź jest ziemią nieznaną 
dla jej mieszkańców. 
Według badań TNS OBOP 
wykonanych na zlecenie Urzędu 
Miasta Łodzi w 2010 roku aż 67% 
respondentów, w dużej części łodzian, 
odpowiedziało, że nie widzi nic, co 
wyróżniałoby ich miasto spośród 
innych.
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W celu odbudowania lokalnej tożsamości wśród młodego 

pokolenia łodzian oraz wsparcia procesu rewitalizacji cen-

trum miasta powstał Program edukacyjny „Nasza Łódź”. 

Program wpisuje się również w wytyczne Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w kontekście elementów edukacji re-

gionalnej zawartych w podstawie programowej. Każdemu 

poziomowi nauczania (szkoły podstawowe, gimnazja, szko-

ły ponadgimnazjalne) dedykowana jest inna ścieżka, od-

powiadająca zainteresowaniom oraz możliwościom dzieci  

i młodzieży. Program przewidziany jest jako wieloletni,  

a w ramach Projektu Pilotażowego prowadzone były przy-

gotowania kadry i lekcje pilotażowe.

Zgodnie z założeniami programu dzieci poznają miasto, jego 

historię i kulturę w ramach bloków tematycznych, czyli ze-

stawów zagadnień, które pomagają nauczycielom w stwo-

rzeniu ciekawych lekcji. Łódź fabrykancka, Łódź filmowa, 

Łódź sportowa, Łódź awangardowa czy Łódź bajkowa to 

nazwy tylko niektórych z nich. O wielu sprawach pociechy 

mogą też dowiedzieć się od swoich rodziców i dziadków: 

żywych świadków historii miasta. Najmłodsi wędrowali po 

mieście, grali w podchody, odwiedzali instytucje kultury  

i rozmawiali ze znanymi łodzianami. Tworzyli też własne 

„questy” i gry stolikowe w ramach rywalizacji między Klu-

bami Detektywów, (najlepsze z nich trafiły na interaktyw-

ną platformę BestQuest, a wszystkie pozostałe – do Cen-

trum Wiedzy o Rewitalizacji). 

Lekcje o Łodzi to zajęcia pozalekcyjne i nieobowiązkowe. 

Żeby były ciekawe, potrzeba nauczycieli z pasją. Zapew-

niamy proste i przyjazne pomoce edukacyjne: scenariu-

sze zajęć, gry czy ilustrowany podręcznik, ale nie dajemy 

sztywnych wytycznych. Podręcznik to zbiór zagadnień  

i słów kluczowych posegregowanych w cykle tematyczne. 

Wszystkie pomoce można zestawiać dowolnie, ostateczny 

kształt zajęć zależy od nauczyciela. 

Nauczycielom, którzy włączyli się w program, zapewnili-

śmy cykl szkoleń, specjalny podręcznik, certyfikaty oraz 

konkurs na łódzką pomoc naukową z nagrodami o łącznej 

wartości 14 000 zł. Za prowadzenie pierwszych 60 Kół De-

tektywów Łódzkich przewidzieliśmy wynagrodzenie.

Szkołom, które jako pierwsze poprowadziły u siebie pro-

gram „Nasza Łódź” nadaliśmy certyfikat „Szkoły Przyjaznej 

Łodzi”. Szczególnie zachęcane do włączenia się w program 

były placówki ze śródmieścia, ale zaproszenia skierowano 

do szkół z całej Łodzi.

Podsumowaniem rozpoczętej w ramach Projektu Pilotażo-

wego współpracy nauczycieli i uczniów był Zlot Klubów 

Detektywów Łódzkich. Biletem wstępu na imprezę było 

rozwiązanie questu, który polegał na odnalezieniu drogi do 

miejsca spotkania, czyli do Art_Inkubatora przy ul. Tymie-

nieckiego. 

Dzięki „Naszej Łodzi” powstała seria niebanalnych pomo-

cy naukowych, które zostały przetestowane przez dzieci  

z ponad stu łódzkich szkół. Znalazły się wśród nich gry 

planszowe, takie jak gra „Zielonym rowerem przez Łódź”,  

z ilustracjami przedstawiającymi charakterystyczne ele-

menty krajobrazu miasta, łódzki wariant karcianki „Piotruś”  

z typowo łódzkimi słowami i zwrotami, a także scenariusze 

gier terenowych i narzędzia do samodzielnego opracowy-

wania questów, czyli zestawy zadań do wykonania, które 

mogą mieć formę podchodów, turniejów zagadek, gier miej-

skich czy konkurencji sportowych.

Program „Nasza Łódź” to jedynie zalążek tego, co w przy-

szłości powinno stać się nieodłącznym elementem edukacji 

regionalnej w ramach zwykłych godzin lekcyjnych. Nie-

zbędne jest stworzenie kolejnych edycji projektu, by dotrzeć 

do jeszcze większej liczby szkół i nauczycieli.

Zamówieniem powiązanym z Programem Edukacyjnym był 

wydruk i kolportaż wypracowanych pomocy naukowych.  

Opis programu, projekty pomocy nauko-

wych, podręcznik i questy na  

www.centrumwiedzy.org
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MIESZKAŃCY MÓWIĄ,  
JAK REWITALIZOWAĆ ŁÓDŹ

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  
W PROCESIE REWITALIZACJI CENTRUM

60 - 65 STR.



MIESZKAŃCY MÓWIĄ,  
JAK REWITALIZOWAĆ ŁÓDŹ

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  
W PROCESIE REWITALIZACJI CENTRUM

Rewitalizacja sama się nie zrobi.  
Jak ma wyglądać odnowione  
centrum miasta? Co trzeba zrobić,  
żeby ożyło? Najlepiej wiedzą to sami  
mieszkańcy. Aby dokładnie poznać  
ich potrzeby, rozpoczęliśmy Program  
Partycypacyjny, jakiego nie widziała  
jeszcze Łódź.
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Wizja tak dużych zmian w sposób naturalny budzi wiele, 

nie zawsze pozytywnych, uczuć i wątpliwości. Żeby odpo-

wiedzieć na możliwie dużo pytań, oprócz konsultacji spo-

łecznych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy kampanię 

medialną. W jej ramach wydrukowano dwie edycje Gaze-

ty Rewitalizacyjnej, której kolportaż wpierały dodatkowo 

spoty radiowe. Głównymi celami kampanii było informowanie  

o rozpoczynających się konsultacjach społecznych oraz wprowa-

dzanie mieszkańców w temat rewitalizacji i planowanych działań  

w jak najbardziej uporządkowany sposób1.

W procesie partycypacji społecznej bardzo ważne jest to, by 

komunikacja była dwukierunkowa. Mieszkańcy, będąc od-

biorcami informacji przekazywanych przez władze miej-

skie (np. przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwią-

zania problemu lub załatwienia danej sprawy) jednocześnie 

reagują na nie, przedstawiając swoje propozycje, opinie  

i oceny oraz przekazując swoje komunikaty. Taka czynna 

forma komunikacji społecznej ma za zadanie zagwaran-

tować wszystkim stronom tego procesu możliwość uzy-

skania wiedzy na dany temat i wypowiedzenia się. Waż-

ne jest, by mieszkańcy mieli poczucie, że ich propozycje 

rozwiązań zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę. 

Komunikacja musi odbywać się z uwzględnieniem potrzeb 

różnych grup mieszkańców i być dostosowana do ich po-

trzeb, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych 

wykluczeniem, takich jak np. seniorzy czy osoby z niepeł-

nosprawnościami.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W celu poznania potrzeb i wyjaśnienia obaw mieszkań-

ców obszarów rewitalizowanych przeprowadziliśmy serię 

konsultacji społecznych. Projekt Pilotażowy dotyczył 12 ob-

szarów, o pierwszych 8 rozmawiaśmy z mieszkańcami rok 

wcześniej.

Ważne jest to, żeby z pytaniami dotrzeć do wszystkich za-

interesowanych, a zwłaszcza do tych, którzy na obszarach 

rewitalizowanych mieszkają. Dlatego właśnie postanowili-

śmy poprowadzić nasze konsultacje „nieszablonowo” – nie 

spotykaliśmy się w budynkach urzędu, ale w tych, które 

były ludziom bliższe i stwarzały bardziej naturalne wa-

runki do rozmowy. W naszym przypadku były to przede 

wszystkim szkoły, ale równie dobrze można się spotykać  

w bibliotekach, domach kultury etc. Spotkania konsultacyj-

ne podzieliliśmy wytyczonymi wcześniej obszarami rewita-

lizacji i odbyło się ich w sumie 6 dla obszarów 1-8 i osiem dla 

obszarów 9-20 (dla mniejszych, ale sąsiadujących obszarów 

odbywały się wspólne spotkania).

Zaproponowana przez nas forma konsultacji to warsztaty 

– zapewniają komfort pracy w przypadku większej ilości 

mieszkańców obecnych na spotkaniach. Ponadto forma 

warsztatowa pozwala na swobodną wymianę zdań, kon-

frontowania opinii i wyciągania konkluzji z toczących 

się dyskusji. Świetnie też integruje mieszkańców danego 

obszaru i osoby nim zainteresowane, co może owocować  

w powstających inicjatywach lokalnych (patrz: Program 

Animacyjny).

Oprócz tradycyjnych spotkań konsultacyjnych war-

to poprowadzić spacery badawcze. Są to wydarzenia, 

które łatwo można nazwać „mobilnymi” konsultacja-

mi – wraz z zainteresowaną grupą mieszkańców ru-

szamy w teren, a podczas niezobowiązującego spaceru 

wymieniamy się spostrzeżeniami na temat zwiedzanej 

okolicy. Tutaj powinien być kosz na śmieci, w tym miej-

scu potrzebny jest skwerek, a to przejście dla pieszych 

powinno być przesunięte o 40 m w kierunku skrzyżo-

wania. Te najprostsze rozwiązania są zarazem najlepsze  

– kto wie lepiej, jak udoskonalić najbliższą okolicę, niż jej 

mieszkańcy?

Tak jak wspominaliśmy – należy dotrzeć do jak najszerszej 

grupy mieszkańców. Dlatego też zdecydowaliśmy się otwo-

rzyć Infopunkt - centrum informacyjno-konsultacyjne,  

w którym można było otrzymać aktualne informacje i zło-

żyć swoje wnioski codziennie w godz. 11-19. Dodatkowo  

w każdą środę istniała możliwość skorzystania ze wsparcia 

1 Pełną metodo-

logię kampanii 

medialnej  

i wszystkie pozo-

stałe szczegóły 

znajdziesz na 

www.centrumwie-

dzy.org
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tłumacza języka migowego. Pomieszczenia były przystosowa-

ne do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jak zachęcaliśmy Łodzian do przyjścia na konsultacje?  

Przez tydzień po ulicach centrum Łodzi kursowała specjalna 

linia obsługiwana przez znany łodzianom z ul. Piotrkowskiej 

trambus. Pojazd zatrzymywał się na wybranych przystan-

kach leżących wzdłuż zaplanowanej trasy przejazdu. Podró-

żowanie trambusem było bezpłatne. W trambusie na pasa-

żerów czekał przewodnik, który przybliżał historię miasta  

i nieznane często fakty na temat przeznaczonych do rewita-

lizacji obszarów Łodzi. Podczas jazdy trambusem łodzianie 

zapoznawali się ze szczegółami rozpoczynających się w kolej-

nych tygodniach konsultacji społecznych.

Przeprowadziliśmy grę miejską „Podaj cegłę!”, która odbyła 

się w samym sercu pierwszego wyznaczonego do rewitaliza-

cji obszaru. Gra silnie nawiązywała do historii miejsca i in-

tegrowała mieszkańców obszaru, często marginalizowanych  

w ogólnym łódzkim dyskursie z przybyłymi gośćmi.

Do udziału w konsultacjach zaprosiliśmy również dzieci  

– w dziesięciu warsztatach z zakresu estetyki miejskiej „Mia-

sto w formie” zaproszeni byli wszyscy łodzianie, niezależnie 

od wieku. Zaplanowano osobne zajęcia dla dzieci w wieku 

8–12 lat i dla młodzieży w wieku 13–25 lat oraz wspólne zaję-

cia międzypokoleniowe. Faktem jednak pozostaje, że te wyda-

rzenia zdominowali najmłodsi – dzięki kartonowym makie-

tom budynków, kredkom, nożyczkom i kolorowym papierom 
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poznawali i na nowo projektowali otaczającą ich rzeczywi-

stość. Co ciekawe okazuje się, że wszędzie tam, gdzie doro-

śli widzą miejsce na parkingi, dzieci z determinacją stawia-

ły fontanny i baseny.

Aby usłyszeć głos jak największego spektrum mieszkań-

ców wprowadziliśmy inne oprócz spotkań formy konsul-

tacji. W łódzkich podwórkach przez 281 dni gościły „Łódz-

kie fajranty” – sąsiedzkie mikrofestyny, na których były 

zbierane opinie mieszkańców. Był to cykl kameralnych 

spotkań z mieszkańcami centrum Łodzi, odbywających się  

w przestrzeni miejskich skwerów lub w podwórkach ka-

mienic. Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje dostoso-

wane do odbiorców w każdym wieku: od sąsiedzkich gier 

i zabaw po tombolę (quiz) z łódzkimi zagadkami oraz dzień 

poświęcony opowieściom mieszkańców. W każdym z wy-

branych miejsc animatorzy spędzili pięć dni. Na podwór-

kach stawały namioty wyposażone w artykuły plastyczne, 

gry, zabawy, leżaki i stoliki.

Zgodnie z założeniem namioty przyciągnęły na początek 

dzieci, za którymi po dniu czy dwóch wahania przyszli  

rodzice. W namiotach rozmawiano o problemach dnia 

codziennego – o stanie infrastruktury, problemach ekono-

micznych, chorobach, nadchodzącej rewitalizacji. Miesz-

kańcy przychodzili z pytaniami dotyczącymi procesów re-

witalizacyjnych, zwłaszcza planowanych przeprowadzek.

Urząd Miasta udzielał szczegółowych odpowiedzi.

Konsultacje społeczne były wstępem do „pełnego” uczest-

nictwa mieszkańców w projektowaniu i przebudowywaniu 

swojego miasta2 . Kolejnym jego elementem jest chociażby 

konkurs urbanistyczny z komponentem partycypacyjnym 

(czytaj na s. 92). 

Dokładne opisy, metodykę prowadzenia  

konsultacji i wszystkich wydarzeń około  

konsultacyjnych znajdziesz  

na www.centrumwiedzy.org

2 „Jest to technika 

służąca plano-

waniu rozwoju 

społeczności lokal-

nych, pozwalająca 

na wyartykuło-

wanie przez 

mieszkańców 

danej społeczności 

swoich potrzeb  

w sposób niekon-

frontacyjny.” 

Źródło i szczegóły: 

http://partycypa-

cjaobywatelska.pl/

technika/planning-

-for-real-tm/

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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Rewitalizacja sama się nie zrobi. 
W działaniach społecznych potrzebujemy 
sieci lokalnych partnerów – tych większych 
i tych drobnych. Pomysł na podwórkowy 
festyn? Spektakl z dzieciakami? Sąsiedzki 
kiermasz? Żeby działania rewitalizacyjne 
naprawdę się powiodły trzeba poszukać 
aktywnych społecznie organizacji  
pozarządowych, animatorów, artystów, 
instytucji kultury, małych spółdzielni  
i wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć 
się w odnowę centrum miasta.
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W Programie Animacji Społecznej skupiliśmy się na zidentyfikowa-

niu tych aktywnych grup, zorganizowaniu ich w sieciach współpracy  

i finansowym oraz organizacyjnym wsparciu ich działań na obszarze 

Strefy Wielkomiejskiej. Brzmi skomplikowanie, czasochłonnie i właści-

wie ciężko powiedzieć, w którym miejscu zacząć. Owszem, tak właśnie 

brzmi. Ale my możemy już przeprowadzić Was przez ten proces krok 

po kroku.

 

Należy zaznaczyć, że przy wyborze i planowaniu Programu Ani-

macji można wzorować się na dokumentach stworzonych przez nas  

i umieszczonych na www.centrumwiedzy.org. Można tam znaleźć 

Opis Przedmiotu Zamówienia, niezbędne umowy, aneksy, a także me-

todologie i dokumenty tworzone przez naszych Wykonawców – wy-

starczy, dostosować je do potrzeb swojego miasta.

 

Czym jest Program Animacji Społecznej?

Nie będziemy tu przytaczać długich i skomplikowanych definicji. 

Wystarczy powiedzieć, że animacja społeczna to niejako „ożywia-

nie” osób, które pozostawały do tej pory niejako uśpione, we wspól-

nym działaniu. A teraz przejdźmy do ćwiczeń praktycznych: Nasz 

Program Animacyjny składał się z trzech istotnych elementów. 

Przyjrzymy się im dokładniej na kolejnych stronach.

• Spotkania sieciujące

• Praca animatorów w terenie

• Wsparcie mikrodziałań

PRACA ANIMATORÓW
 W TERENIE

WSPARCIE 
 MIKRO DZAŁAŃ

SPOTKANIA 
SIECIUJĄCE
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Spotkania sieciujące

W ramach Programu 

Animacyjnego odbyły 

się cztery spotkania: 

dwa Fora Animacji 

Społecznej „Do Wio-

seł” i dwa Laboratoria 

Społeczne. Frekwencja 

na spotkaniach za-

skoczyła wszystkich, 

włącznie z organizato-

rami – to chyba najle-

piej świadczy o wielkiej potrzebie tego typu działań.

Fora Animacji Społecznej „Do Wioseł”

Pierwsze Forum było spotkaniem zapoznawczym. Wyja-

śniono ogólne założenia rewitalizacji obszarowej centrum Ło-

dzi, Programu Animacyjnego i pozostałych Programów, które 

były realizowane w ramach Projektu Pilotażowego. Dzięki pracy  

w mniejszych grupach i możliwości pozostawienia swojej „wizy-

tówki” na mapie obszarów nawiązały się cenne kontakty, które 

zaowocowały podczas późniejszej realizacji projektów. 

Na drugim Forum zaplanowano przede wszystkim czas na pod-

sumowanie, wyciąganie wniosków na przyszłość i sugestie dla 

organizatorów oraz Urzędu Miasta Łodzi, jak dalej powinien się 

rozwijać Program Animacji Społecznej. Nie zabrakło miejsca na 

pokazanie efektów działań animatorów oraz projektów dofinan-

sowanych w ramach mikrowsparć. Wszystkie wnioski płynące  

z realizacji Programu Animacyjnego można znaleźć w raporcie 

znajdującym się na www.centrumwiedzy.org.

Laboratoria Społeczne

Laboratoria miały mniej „oficjalną” formę i były jeszcze 

silniej skupione na tworzeniu sieci współpracy lokalnych 

aktywistów. Tematami wiodącymi pierwszego spotkania 

było tworzenie Grup Aktywności Lokalnej, czyli łączenie 

sił osób pracujących w 

podobnych obszarach 

– czy to tematycznych, 

czy problemowych, czy 

wreszcie geograficznych.  

 

Tematy wiodące dru-

giego spotkania zostały 

zaproponowane (przy 

użyciu grupy na porta-

lu Facebook, rozmowy 

bezpośredniej i e-maili) 

przez samych uczestni-

ków. Dyskutowano o tworzących się Grupach Aktywności 

Lokalnej – uczestnicy spotkania podzielili się wieloma cenny-

mi spostrzeżeniami, które (na tym etapie realizacji Programu) 

pomogły zmodyfikować działania tak, żeby były skuteczniej-

sze. Drugim ważnym tematem okazało się poszukiwanie ko-

lejnych, po mikrowsparciach, źródeł finansowania. Przy oka-

zji wystąpień ekspertów prezentujących swoje pomysły na 

finansowanie działań społecznych wywiązywały się gorące 

dyskusje i pojawiły się kolejne pomysły na wspólne działania. 

Praca animatorów w terenie

Mapa rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi została podzielona 

na cztery równe części*, a każdej z nich został przydzielony ani-

mator lub animatorka.

Animatorzy, dzięki swojej pracy w terenie, byli w stanie zlokali-

zować liderów i liderki lokalne, których obecność zaznaczyli na 

mapie (zobacz na www.centrumwiedzy.org) – tak, aby w kolej-

nych edycjach Programu Animacyjnego można było skorzystać 

z istniejącej już bazy lokalnych aktywistów i aktywistek. Jed-

nym z zadań animatorów było współtworzenie Grup Aktyw-

ności Lokalnej – łączenie ze sobą ludzi lub grup nieformalnych  

o podobnych zainteresowaniach i potrzebach, które razem miały 

większą szansę na sukces. W efekcie działań Programu Animacji 

Społecznej i przy niemałym wsparciu animatorów i animatorek 

powstało kilkanaście takich grup.

WARSZTATY I SZKOLENIA--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KLUBY I ŚWIETLICE SĄSIEDZKIE
PIKNIKI SĄSIEDZKIE -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WSPÓLNE PROJEKTOWANIE 
PODWÓREK I SKWERÓW---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -HAPPENING FOTOGRAFICZNY
ZBIERANIE LOKALNYCH HISTORII-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -REJESTROWANIE HISTORII O ŁODZI
WYSTAWY I INSTALACJE ULICZNE--- - -GAZETA STWORZONA PRZEZ SENIORÓW
TELEFON ŻYCZLIWOŚCI DLA SENIORÓW---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WERTYKALNY OGRÓD W PODWÓRKU--- - - - - - - - - - - -SKRZYNKA DLA BEZDOMNYCH
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -MAPA ZAGROŻONYCH ZABYTKÓW

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG

PRZYKŁADOWE MIKRODZIAŁANIA



Wsparcie mikrodziałań 

Program mikrowsparć miał umożliwić mieszkańcom an-

gażowanie się w działania na rzecz innych mieszkańców  

i lokalnych wspólnot w obszarze Strefy Wielkomiejskiej. 

Jego celem było aktywizowanie lokalnych społeczności wo-

kół działań wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych 

zasobów i deficytów mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej.

W ramach konkursu dofinansowane mogły zostać pro-

jekty wpisujące się w działania o charakterze rewitali-

zacyjnym, które inicjowały współpracę mieszkańców 

na rzecz dobra wspólnego. Dofinansowanie jednego 

działania wyniosło od 1500 do 5000 zł. Działania mogły 

być prowadzone na terenie Strefy Wielkomiejskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem Rdzenia Strefy Wielko-

miejskiej. Działania nie były realizowane bezpośrednio 

na ulicy Piotrkowskiej – są w Łodzi miejsca, które po-

trzebowały wsparcia bardziej niż główna ulica miasta. 

Wniosek o mikrowsparcie mógł złożyć każdy Wykonaw-

ca Końcowy, który podpisał list intencyjny o współpracy.  

W szczególności Wykonawcą Końcowym mogła zostać:

• organizacja pozarządowa

• publiczna instytucja kultury (w tym szcze-

gólnie prowadzona w formie świetlicy, klubu, 

biblioteki, domu lub ośrodka kultury, muzeum, 

galerii)

• placówka edukacyjna (w tym: oświatowo -  

wychowawcza, kształcenia ustawicznego  

i kształcenia praktycznego)

• placówka wsparcia dziennego (opiekuńcza, 

specjalistyczna, pracy podwórkowej, mieszana)

• Centrum Integracji Społecznej, przedsiębior-

stwo ekonomii społecznej

• osoba fizyczna (w szczególności: animator spo-

łeczny, animator kultury, artysta lub twórca, 

edukator, pedagog, streetworker, mediator, 

instruktor, trener lub animator sportu)

1. „WCHODZI” W SPOŁECZNOŚĆ – POZNAJE LUDZI,  
ICH ZWYCZAJE, ZDOBYWA ZAUFANIE 

2. STARA SIĘ ZLOKALIZOWAĆ LOKALNYCH LIDERÓW  
I LIDERKI, WZMOCNIĆ ICH DZIAŁANIA 

3. POMAGA GRUPOM CZY POJEDYNCZYM OSOBOM SKRYSTA-
LIZOWAĆ POTRZEBY I PLANY - PROJEKTY  
NAKIEROWANE NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI (NAPRAWIENIE ŁAWKI, ZASADZENIE  
DRZEW CZY KWIATÓW, PIKNIK RODZINNY – POMYSŁÓW  
I POTRZEB JEST TYLE, ILE PODWÓREK W ŁODZI) 

4. POMAGA ZNALEŹĆ FINANSOWANIE  
NA ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

5. STAJE SIĘ POŚREDNIKIEM POMIĘDZY AKTYWNYMI  
MIESZKAŃCAMI A URZĘDEM – POMAGA ZDOBYĆ  
KONIECZNE POZWOLENIA, INFORMACJE ITP. 

6. WZMACNIA SWOJĄ OBECNOŚCIĄ POZYCJĘ LIDERA/ 
LIDERKI I WIĘZI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PO CZYM  
„WYCHODZI” ZE ŚRODOWISKA, KTÓRE JEST W STANIE  
REALIZOWAĆ KOLEJNE POMYSŁY I PROJEKTY 
BEZ JEGO/ JEJ POMOCY

ANIMATOR / ANIMATORKA:
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W RAMACH PROJEKTU MIKROWSPARCIA:

 PROJEKTY

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (15)

OSOBY FIZYCZNE (10)

GRUPY NIEFORMALNE (9)

MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY (4)

PRZEDSIĘBIORCÓW (3)

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE (2) 

MIKRODZIAŁANIA NA TERENIE STREFY WIELKOMIEJSKIEJ

WZIĘŁO W NICH UDZIAŁ OKOŁO 8000 OSÓB

93
ZGŁOSZONO

43
ZREALIZOWANO

X 1000

IN
ICJ

AT
YW

Y BYŁY ZREALIZOWANE PRZEZ

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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________________1_________________

MIKRODZIAŁANIA POD WSPÓLNYCH TYTUŁEM 
PIĘKNO JEST WSZĘDOMNE 

wyprodukowanie i ustawienie na Starym Rynku w Łodzi 

skrzynki Domni - Bezdomni, z której skorzystało 12 bez-

domnych osób; skrzynka wg projektu Eugenii Wasylczenko 

z dwunastoma wrzutniami, do których mieszkańcy miasta 

mogą wrzucać dary dla osób doświadczających bezdomności

 [realizator: Paweł Ciołkowski]

podczas Festiwalu Piękno jest wszędomne na Starym Rynku 

w Łodzi odbyły się warsztaty uwrażliwiające, przegląd filmów 

dotyczących bezdomności i performatywne czytanie wierszy 

bezdomnego Mirosława Grzelaka z tomu „Chwasty pod płotem„ 

                                              [realizatorka: Krystyna Stępkowska] 

mieszkańcy Łodzi otrzymali gazetkę jednodniową Pięk-

no jest wszędomne i mogli skorzystać z Żywej Biblioteki  

                                                                 [realizatorka: Inga Kuźma] 

zorganizowano warsztaty fotograficzne dla 6 dzieci - miesz-

kańców schroniska dla bezdomnych pod hasłem Piękno jest 

wszędomne; powstały piękne zdjęcia Łodzi, które zaprezen-

towano podczas Festiwalu Piękno jest wszędomne 1 sierpnia 

[realizatorka: Ewa Żuber] 

________________2_________________

ZATRZYMANE WSPOMNIENIA - PROJEKTY FOTOGRAFICZNE  
I INSTALACJA ARTYSTYCZNA: 
dwa mikrodziałania realizowane przez dwie filie Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej Łódź - Śródmieście: Cudze chwalimy, swe-

go nie znamy: Łódź w obiektywie mieszkańców oraz

• Przystanek Biblioteka. Łódź to...

• Ty, warsztaty fotograficzne dla 50 dzieci  

i dla 18 osób 60+, 

• plenery fotograficzne, 

• wystawy zdjęć w bibliotekach, 

• piknik na ul. Wschodniej.

konkurs fotograficzny Księży Młyn - magiczne miejsce z du-

szą realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź Wi-

dzew w ramach projektu Talent i pasja na Księżym Młynie.  

Duet artystyczny Robosexi stworzył instalację na płycie Stare-

go Rynku zatapiając w żywicy przedmioty przyniesione przez 

mieszkańców: zabawki i przedmioty codziennego użytku

________________3_________________

ODPOCZYNEK, RELAKS, DAWNE GRY I ZABAWY
 
Strefa Relaksu stworzona przez Stowarzyszenie Małych 

Dzieci. Gry, zabawy i animacje przygotowane w czerwcu 

przez dzieci. Mogli z nich korzystać łodzianie w okolicy Ronda 

Solidarności, na placu przed kościołem pw. św. Teresy. 

Poleski Fajrant! Street Art na warsztat – zorganizowano  

3 pikniki, podczas których mieszkańcy (głównie dzieci i mło-

dzież) uczestniczyli w warsztatach street artu, malowali torby 

przy użyciu szablonów wzorowanych na łódzkich muralach;  

w działaniu wzięło udział łącznie blisko 240 osób 

[realizatorka: Justyna Bienias] 

Śpiewy, tańce, gry i zabawy po staremu - 12 warsztatów dla 

dzieci, seniorów, pedagogów (łącznie 225 osób), podczas któ-

MIKRO -
DZIAŁANIA

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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rych organizatorzy pokazywali dawne zabawy taneczne, 

uczyli przyśpiewek, stwarzali okazję do tworzenia swoich 

piosenek [realizator: Grupa Nieformalna Po Staremu] 

Dawna Łódź - gra terenowa dla mieszkańców - scenariusz 

gry tworzyli sami mieszkańcy podczas spotkań [realizator: 

Stowarzyszenie L.S.O. S. przy Parafii św. Teresy] 

Gra uliczna Poznaj Bałuty i cykl spotkań z grą planszową do-

tyczącą Bałut [realizator: Bałucki Ośrodek Kultury]

warsztaty i piknik GalanTE Bałuty przybliżające dzieciom  

i mieszkańcom historię Bałut, dawne zwyczaje, gry, zabawy; 

przygotowano też sesję fotograficzną dzieci w strojach retro 

[realizator: grupa nieformalna Kamienica pod 5tką]

________________4_________________

NASZA TOŻSAMOŚĆ, ŁÓDŹ MIASTEM KOBIET 

Dzięki 3 spotkaniom - wywiadom z 45 łódzkimi seniorkami przy-

gotowana została broszura, w której zawarto informacje dotyczące 

pracy kobiet w Łodzi, wspomnienia znalazły swoje miejsce na ma-

pie miasta. Szlakiem pracy łódzkich kobiet zorganizowano spacer  

8 sierpnia [realizatorzy: grupa nieformalna Kobiety znad Łódki] 

Łódź - Miasto Kobiet: 4 happeningi fotograficzne na łódzkich 

ulicach, gdzie fotografowano łodzianki [Fundacja Ortus Solis]

________________5_________________

NASZE SĄSIEDZTWO, NASZA PRZESTRZEŃ 

Klub Sąsiedzki Wspólnotowiec: na terenie kamienicy przy ul. Po-

morskiej 89 przeprowadzono remont wspólnego pomieszczenia 

z przeznaczeniem na klub sąsiedzki, uporządkowano podwórko, 

posadzono zieleń, zainstalowano stojaki rowerowe w podwórku; 

w nowo wyremontowanym klubie zorganizowano zajęcia waka-

cyjne dla dzieci i młodzieży [realizator: Wspólnota Mieszkaniowa 

Pomorska 89] 

warsztaty edukacyjne oraz aranżacje przestrzeni boisk 

przyszkolnych i wspólnej przestrzeni, zaangażowanie w te 

działania 196 osób [realizator: Fundacja Edukacyjna Siłaczka]  

tworzenie ekoskwerków i warsztaty recyklingowe dla miesz-

kańców połączone z Festiwalem Żywiołów Polesia; dzieci, mło-

dzież i dorośli mieszkańcy włączali się w akcje tworzenia ład-

nych podwórek i uczestniczyli w warsztatach festiwalowych  

[Realizatorzy: Fundacja Etnoinspiracje i Fundacja Błekitnia]

  

w zaniedbanym podwórku przy ul. Piotrkowskiej 118 stwo-

rzono ogród upcyklingowy, do pracy zaangażowano miesz-

kańców, najemców lokali, sąsiadów; akcja spotkała się z du-

żym zainteresowaniem mieszkańców, którzy włączyli się  

w tworzenie ogrodu [realizator: Fundacja Biuro Interwencyj-

nej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej] 

20 osób skorzystało z porad profesjonalistów - architektów  

i projektantów w zakresie zagospodarowania podwórek, 

zmian w mieszkaniach, aranżacji balkonów w ramach Po-

dwórkowego Biura Projektowego [realizator: Fundacja Cool] 

w projekcie Szczęśliwe Miasto zwrócono uwagę na dostępność 

publicznych toalet, powstała strona www.szczesliwemiasto.

pl opisująca problem toalet w Łodzi [realizatorka: Agnieszka 

Adamkiewicz]

________________6_________________

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

68 mieszkańców Księżego Młyna miało okazję wziąć udział  

w warsztatach plastycznych, podczas których osoby w parach 

namalowały swoje portrety [realizator Pracownie Księży Młyn]

w ramach projektu Odcinek Miejsca 20 mieszkańców wzięło 

udział w warsztatach i w ramach akcji performatywnego czy-

tania i nagrało wspólnie 4 audiobooki, każdy poświęcony jed-

nej ulicy - Kilińskiego, Gdańskiej, Wólczańskiej, Sienkiewicza 

[realizator: Teatr Fabryczny] 

WIELKA ZMIANA ZACZYNA SIĘ OD MIKRODZIAŁAŃ
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68 mieszkańców Księżego Młyna miało okazję wziąć udział  

w warsztatach plastycznych, podczas których osoby w parach 

namalowały swoje portrety [realizator Pracownie Księży Młyn]  

w ramach projektu Odcinek Miejsca 20 mieszkańców wzięło 

udział w warsztatach i w ramach akcji performatywnego czy-

tania i nagrało wspólnie 4 audiobooki, każdy poświęcony jed-

nej ulicy - Kilińskiego, Gdańskiej, Wólczańskiej, Sienkiewicza 

[realizator: Teatr Fabryczny] 

mieszkańcy okolic Centrum i Starego Widzewa mieli okazję 

wziąć udział w 4 piknikach integracyjnych, podczas których 

rozmawiano o rewitalizacji, zmianach i potrzebach łodzian  

i łodzianek [realizator: Iron Horse] 

300 mieszkańców wzięło udział w pikniku i 9 warsztatach te-

matycznych (wokalne, kuchni roślinnej, sitodruku, plastycz-

ne.) podczas Dnia Warsztatów na granicy na terenie Zieleńca 

przy ul Drewnowskiej [realizatorki: Eliza Gaust, Justyna Jakó-

bowska, Joanna Szumacher] 

animacje, food trucki, minikoncerty w ramach pikniku 

Łódzki Śledzik [realizator: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

u Integracji Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 

Czemu nie?] 

Piknik i Festiwal Rodzicielstwa Bliskości w Parku Źródliska 

[realizator Fundacja Skillab]
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ĆWICZENIA 
PRAKTYCZNE  

Z ZAANGAŻOWANIA

A teraz, żeby lepiej zrozumieć,  
spójrzmy na przykład jednego  
z łódzkich podwórek. Przy okazji  
zobaczymy, jak uzupełniły się  
programy animacyjny i partycypacyjny 
dążące do wzmocnienia lokalnych  
aktywistów i zmiany ich otoczenia.
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Załóżmy, że mamy przykładową mikrospołeczność – miesz-

kańców kamienicy. Spotykają się co pewien czas w różnych 

konfiguracjach, wspólnie narzekają na zaniedbane podwó-

rze i hałaśliwych sąsiadów spod piątki. Na bar, który wysta-

wia swoje kubły na śmieci pod ich oknami, na samochody 

ustawiane przez sąsiadów na resztkach trawnika i wreszcie 

na ten stary trzepak, który zarwie się pod kolejnym fikoł-

kiem dzieciaków.

Tutaj mamy diagnozę sytuacji społecznej. No tak. Ale skąd 

my mamy wiedzieć, że w tej kamienicy są takie problemy? 

Skorzystajmy z narzędzi programu partycypacyjnego:

W pewien słoneczny, czerwcowy dzień, przed kamienicą 

staje błękitny namiot. Chociaż – staje jest dużym słowem, 

bo już po chwili poryw wiatru przygwożdża go z powrotem 

do ziemi i porywa do tańca. Zmagania dwóch dziewczyn  

z okna obserwuje Pan Roman – z natury pomocny wycho-

dzi zobaczyć, co się dzieje. Okazuje się, że trzeba zlutować 

jedną z nóg namiotu. To żaden problem dla naszego boha-

tera – naprawił już trzepak, nieszczelne drzwi i zbudował 

prowizoryczny płot odgradzający podwórko od stojącego 

obok baru. Po chwili wraca z lutownicą i ratuje pierwszy 

dzień „Fajrantu po łódzku”.

Dzięki temu przypadkowi znaleźliśmy lokalnego lidera.  

To osoba, która jest najaktywniejsza w tym środowisku  

i która prawdopodobnie będzie w stanie zmobilizować resz-

tę mieszkańców do współpracy na rzecz wspólnej sprawy. 

Jest też nieocenionym źródłem wiedzy o potrzebach, zwy-

czajach i nastrojach panujących w danej okolicy.

Namiot dzielnie stoi dzięki pomocy Pana Romana. Koło po-

łudnia zaczynają się pojawiać dzieci z kamienicy, zaintrygo-

wane zabawkami i nowym elementem otoczenia. Zaczynają 

się bawić z animatorkami, wieczorem wracają do ich domów,  

a następnego dnia do namiotu podchodzą z nimi już i rodzi-

ce – żeby porozmawiać, zapytać się, o co właściwie chodzi  

z tą rewitalizacją, pożalić się czy napić, kawy.

Podczas rozmów nasi animatorzy i animatorki zdobywają 

niezwykłą ilość informacji o tym, jak wygląda „prawdziwe 

życie” w obszarach, które chcemy rewitalizować. Czego 

obawiają się mieszkańcy? Jaka okolica im się marzy? Jakich 

usług i funkcji brakuje najbardziej w ich najbliższym są-

siedztwie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniosą 

nam animatorzy. Cała ta wiedza będzie nam niezbędna do 

prawidłowego przeprowadzenia procesów rewitalizacyj-

nych, w których niczyje potrzeby nie zostaną pominięte.

Trzeciego dnia namiot stał już się absolutnie naturalnym 

elementem „wystroju” podwórka. Toczą się przy nim swo-

bodne rozmowy, sąsiedzi, którzy do tej pory mówili sobie 

jedynie „dzień dobry” zaczynają się lepiej poznawać. Po-

wraca kwestia koszy na śmieci, parkowania na trawnikach, 

niebezpiecznego trzepaka i estetyki najbliższej okolicy. Pan 

Roman, jak to ma w zwyczaju, przekuwa słowa na czyny 

i wraca ze szpadlem i nieśmiertelną lutownicą. Kilka go-

dzin, trochę wytężonej pracy paru osób, dzielny doping  

i wsparcie ze strony najmłodszych i trzepak schodzi z listy 

„do narzekania”. Zadowoleni z siebie sąsiedzi zostają przy 

namiocie do późnych godzin nocnych, świętując i snując 

kolejne plany.

Pierwszy sukces, choćby było to wspólne przesunięcie ław-

ki w najbardziej optymalne miejsce, zawsze niesie ze sobą 

wielki entuzjazm, zacieśnienie więzi i chęć do dalszego 

działania, podejmowania większych wyzwań. Warto o tym 

pamiętać, kiedy chcemy znaleźć społecznych partnerów 

do rewitalizacji – te najmniejsze zmiany prowadzą do tych 

dużo większych. Animatorzy „Fajrantów po łódzku” często 

wspólnie z mieszkańcami sadzili kwiaty na podwórzach 

 – kilka zielonych gałązek dawało energię do dalszych zmian  

i wspólnego dbania o nowy „ogródek”.

W czwartek na animatorki Fajrantu Pan Roman czeka już 

od świtu. Opowiada im, co wymyślili z sąsiadami poprzed-

niego dnia i zastanawia się, skąd zdobyć fundusze na nowe 

ogrodzenie („żeby tych koszy nie mogli nam pod nos 

podsuwać”), jakieś kwiaty na podwórko i inne pomysły. 
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Dziewczyny informują Pana Romana o możliwości uzy-

skania mikrowsparcia w ramach Projektu Animacyjne-

go. Na prośbę mieszkańców zostają zaproszeni przedsta-

wiciele Wykonawcy Programu Animacyjnego, którzy 

pomogli wypełnić wniosek i wytłumaczyli zasady przy-

znawania środków. 

Wykonawcy programów Partycypacyjnego i Animacyjnego 

muszą pozostawać w ciągłym kontakcie – tak, aby nie prze-

oczyć żadnego lokalnego lidera i żadnej lokalnej aktywist-

ki, żadnego pomysłu czy zrywu aktywności. Dodatkowo  

animatorzy Programu Animacji Społecznej mogą zapoznać 

Pana Romana i jego sąsiadów z mieszkańcami sąsiednich 

podwórek, z którymi stworzą Grupę Aktywności Lokalnej  

i będą w stanie zrobić jeszcze więcej dla swojej okolicy.

Epilog: trzepak działa bez zastrzeżeń, zarówno jako „infra-

struktura czyszcząca”, jak i „element fikołkowy”. Przed ka-

mienicą nieśmiało wyrosła świeżo zasadzona trawa, która 

jest chroniona przed zadeptaniem przez nowo postawiony 

płot. Płot powstrzymuje również kosze na śmieci z restau-

racji od wędrowania pod okna mieszkańców. W rogu po-

dwórka rosną piękne róże, które nie muszą już obawiać się 

kół parkujących samochodów – podczas jednego z niefor-

malnych spotkań sąsiedzkich Pan Roman jasno wytyczył 

granice parkowania, a przeważająca większość sąsiadów 

go poparła. Zmotoryzowani musieli (czy częściej chcieli) się 

dostosować do nowych zasad. Nie ma już hałaśliwych sąsia-

dów – jakoś udało się tę kwestię delikatnie przegadać i uspo-

koić. Pan Roman dostał piękne życzenia i cudowne laurki od 

dzieci sąsiadów na swoje 60 urodziny.

Skąd to wszystko wiemy? Animatorki „Fajrantów po łódzku” 

odwiedziły podwórko po kilku tygodniach. Animatorzy Pro-

gramu Animacji Społecznej przekazali nam zdjęcia z realizacji 

mikrodziałania. Z kilkoma sąsiadami Pana Romana spotka-

liśmy się podczas konsultacji społecznych, które odbywały 

się w szkole naprzeciwko ich kamienicy. Komplementarne 

działania przyniosły zaskakujące i spektakularne efekty.  

A takich przykładów mamy więcej – huśtawki z opon, które 

wracają na swoje miejsce, rozkwitające w szarych podwór-

kach ogródki, plany malowania graffiti 

na pustej ścianie przez grupę chłopców  

z ul. 1 Maja – poczytaj o nich wszystkich na 

www.centrumwiedzy.org
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CZEGO UNIKAĆ 
 W REWITALIZACJI?

OPRACOWANIE ANALIZY ZAGROŻEŃ DLA PROCESU REWITALIZACJI  
STREFY WIELKOMIEJSKIEJ

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich  
w Polsce przyniosła wiele pozytywnych efektów, 
zwłaszcza w sferze urbanistycznej. Jednak 
dotychczas tylko część takich przedsięwzięć była 
rewitalizacją rozumianą we właściwy sposób. 
Przeprowadzona analiza służyła zidentyfikowaniu 
zagrożeń, które należy uwzględnić, żeby 
przeprowadzić proces skutecznie. Najważniejsze 
z nich zostały wskazane w raporcie dostępnym na 
www.centrumwiedzy.org. Wymienione zagrożenia 
mają charakter uniwersalny, to znaczy mogą 
wystąpić przy prowadzeniu rewitalizacji różnych 
obszarów śródmiejskich. Przy poszczególnych 
zagrożeniach wskazano, czy i w jaki sposób 
odnoszą się bezpośrednio do rewitalizacji Strefy 
Wielkomiejskiej w Łodzi. 
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W ramach analizy zagrożenia są rozumiane jako „działania  

i zjawiska, istniejące i potencjalne (mogące wystąpić zarówno 

w okresie realizacji programu rewitalizacji, jak i po jego za-

kończeniu), w wyniku których niemożliwe będzie prowadze-

nie właściwej rewitalizacji”. Niewyprowadzenie obszaru zde-

gradowanego z sytuacji kryzysowej lub przeniesienie zjawisk 

kryzysowych na obszar miasta inny, niż aktualnie rewitali-

zowany, są nazywane stratami. 

W opracowaniu uwzględniono również czynniki pośred-

niczące, rozumiane jako uwarunkowania, które wpływają 

(dodatnio lub ujemnie) na prawdopodobieństwo lub rozmiar 

strat wywołanych przez poszczególne zagrożenia. Biorąc pod 

uwagę adresatów opracowania, szczególną uwagę poświęco-

no tym zagrożeniom i czynnikom pośredniczącym, na które 

mogą wpływać (przynajmniej w pewnym stopniu) władze 

samorządowe miast oraz pracownicy miejskich instytucji sa-

morządowych.

Na kolejnych stronach pokażemy przykładowe zagrożenia, ja-

kie wykryto dla rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. 

Pełen raport znajduje się na www.centrumwiedzy.org.

Na podstawie dostępnej wiedzy o procesach degradacji  

i odnowy terenów miejskich zaproponowano wyróżnienie 

dziewięciu zagadnień (elementów), których stan składa się na 

sytuację danego obszaru.
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ZAGADNIENIE OPIS
STREFA

G G G K

1. JAKOŚĆ ŻYCIA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW (W TYM: DOCHODY I PRACA), RELACJE POMIĘDZY LUDŹMI, STRUKTURA 
SPOŁECZNA: DEMOGRAFICZNA I KLASOWA

2.
OFERTA I WARUNKI  
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  
KOMERCYJNEJ

PODMIOTY GOSPODARCZE ORAZ ICH OFERTA; OPŁACALNOŚĆ  
DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ DLA ZYSKU

3.
OFERTA I WARUNKI ŚWIADCZENIA 
USŁUG PUBLICZNYCH, W TYM 
SPOŁECZNYCH

PODMIOTY DOSTARCZAJĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH NIE  DLA ZYSKU ORAZ JAKOŚĆ  
I DOSTĘPNOŚĆ TYCH USŁUG

4. TKANKA URBANISTYCZNA BUDYNKI, INFRASTRUKTURA I ŁAD PRZESTRZENNY

5. RYNEK NIERUCHOMOŚCI PODMIOTY WŁASNOŚĆ: PRYWATNA / MIEJSKA / PUBLICZNA INNA NIŻ MIEJSKA;  
USTALONA / NIEUSTALONA; CENY; LICZBA TRANSAKCJI

6. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE TERENY ZIELONE, STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA I GRUNTU

7.
POWIĄZANIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ 
MIASTA 

UKŁAD DROGOWY MIASTA, KOMUNIKACJA PUBLICZNA

8. WARTOŚCI SYMBOLICZNE
PODMIOTY HISTORIA, DZIEDZICTWO MATERIALNE I KULTUROWE, UTRWALONE ZWYCZAJE  
I ZACHOWANIA, TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW

9. WIZERUNEK OBSZARU
POSTRZEGANIE OBSZARU I JEGO MIESZKAŃCÓW PRZEZ (OBECNYCH I POTENCJALNYCH)  
UŻYTKOWNIKÓW OBSZARU 

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG

ZAGADNIENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYTUACJĘ OBSZARU
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SYTUACJA W ŁODZI: 

Działania zostały rozłożone w czasie, co sprzyja ich koncentracji: 

w pierwszej kolejności mają objąć 8 z 20 kwartałów Rdzenia Strefy 

Wielkomiejskiej, a w drugiej jego pozostałą część.

SYTUACJA W ŁODZI: 

Barierą utrudniającą integrację polityki mieszkaniowej z działania-

mi rewitalizacyjnymi jest wieloletnie niedoinwestowanie zasobu 

komunalnego, skutkujące jego niską jakością. Brakuje lokali socjal-

nych, a także pomieszczeń tymczasowych i lokali zamiennych, 

szczególnie potrzebnych w czasie intensywnej akcji remontowej.  

Ze względu na wysokie zadłużenie najemców nie ma możliwości 

finansowania remontów z dochodów z czynszu. Zagrożenia wyni-

kające z degradacji zabudowy i z problemów społecznych powią-

zanych z mieszkalnictwem czynią z polityki mieszkaniowej jedną 

z najważniejszych polityk sektorowych, które powinny wspierać 

rewitalizację w Strefie Wielkomiejskiej. Powiązanie pomiędzy 

rewitalizacją a polityką mieszkaniową zaczyna być widoczne, lecz 

większość barier i zagrożeń nie została jeszcze w polityce mieszka-

niowej odpowiednio uwzględniona. Działania projektowe w ramach 

rewitalizacji obszarowej wymagają zsynchronizowania  

z tworzeniem rozwiązań zabezpieczających potrzeby  

mieszkaniowe najemców lokali w remontowanych kamienicach.

Dokumenty dotyczące polityki społecznej stanowią dobrą podsta-

wę do integracji działań społecznych i rewitalizacyjnych, jednak 

to dopiero pierwszy krok. Integracja powinna nawiązywać do 

wszystkich zagadnień, których dotyczyć będą działania na rewita-

lizowanym obszarze (w tym: integracji społecznej, edukacji, sportu) 

– stosownie do wyników przeprowadzonych diagnoz. W sferze spo-

łecznej poważne zagrożenia wynikają z trendów demograficznych.  

Łódź wyludnia się najszybciej spośród polskich miast, a w jeszcze 

szybszym tempie następuje starzenie się lokalnej społeczności.

PRZYKŁADOWE 
ZAGROŻENIA  
ZWIĄZANE Z ETAPEM  
PLANOWANIA 
REWITALIZACJI

ZAGROŻENIE: 

Wyznaczenie obszaru zbyt dużego, żeby wypro-

wadzić go z kryzysu, biorąc pod uwagę możliwe 

do wykorzystania środki.

ZAGROŻENIE: 

Niespójność pomiędzy rewitalizacją a gminnymi 

politykami sektorowymi 

CZEGO UNIKAĆ W REWITALIZACJI?
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SYTUACJA W ŁODZI: 

Opracowana przez Urząd Miasta struktura organizacyjna 

podmiotów, które są lub mają zostać zaangażowane  

w proces rewitalizacji Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej  

w Łodzi, obejmuje szerokie spektrum uczestników. Wska-

zane byłoby poszerzenie tego grona o podmioty ekonomii 

społecznej oraz instytucje kultury.

SYTUACJA W ŁODZI: 

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 

jest zakotwiczone wysoko w strukturze organizacyjnej 

Urzędu Miasta. Schemat organizacyjny działań rewita-

lizacyjnych zakłada, w prawidłowy sposób, koordynację 

wszystkich działań przygotowawczych i znacznej części 

realizacyjnych przez to Biuro, we współpracy z innymi 

jednostkami Urzędu. 

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG

PRZYKŁADOWE ZAGROŻENIA  
ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ  

I UCZESTNIKAMI REWITALIZACJI

ZAGROŻENIE: 

Niezapewnienie udziału podmiotów (instytucji, komórek 

organizacyjnych, osób) dysponujących potencjałem potrzeb-

nym do przeprowadzenia rewitalizacji jako przedsięwzięcia 

całościowego, odpowiadającego na różnego rodzaju i wzajem-

nie powiązane zjawiska kryzysowe.

ZAGROŻENIE: 

Niewystarczający przepływ informacji i słaba koordynacja 

działań pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.
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JAK MIERZYĆ  
DOBRĄ REWITALIZACJĘ?

OPRACOWANIE ZESTAWU MIERNIKÓW WRAZ Z WARTOŚCIAMI WYJŚCIOWYMI UMOŻLIWIAJĄCYCH  
EWALUACJĘ I MONITORING PROCESU REWITALIZACJI

Jeżeli przeprowadzamy proces rewitalizacji, 
to powinniśmy też sprawdzać, czy osiąga 
ona zamierzone cele. A do tego potrzebne 
są wskaźniki. Czym są wskaźniki? 
Wszystko, co będziemy bezpośrednio 
obserwowali i mierzyli, aby przekonać 
się, czy w rewitalizacji zbliżamy się do 
założonych celów. Dlaczego nie oceniamy 
celów bezpośrednio, tylko poprzez 
wskaźniki? Bo cele najróżniejszych 
programów strategicznych – a więc i cele 
rewitalizacji – mają to do siebie, że są 
sformułowane bardzo ogólnie, a efektów ich 
realizacji nie widać gołym okiem. 
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Jeśli na przykład jednym z celów rewitalizacji jest „popra-

wa jakości życia mieszkańców”, to takiej poprawy nie mamy 

jak zaobserwować bezpośrednio, bo jest zjawiskiem trudno 

uchwytnym. 

Możemy obserwować i mierzyć różne widoczne zjawiska, 

po których pośrednio poznamy, że jakość życia się popra-

wia: możemy sprawdzić, czy ludzie są zdrowsi, czy zara-

biają godziwe pieniądze i mają jak zadbać o swój byt. Czy 

chętniej biorą udział w spotkaniach z przyjaciółmi. Możemy 

zapytać ich, czy czują się szczęśliwsi. Te wszystkie zjawiska 

– poziom zdrowotności, zamożność, gotowość podtrzymy-

wania przyjaźni, czy osobiste poczucie szczęścia – to wła-

śnie wskaźniki, po wzroście których poznamy, że poprawia 

się jakość życia w mieście lub na danym obszarze, a więc 

zbliżamy się do jednego z celów rewitalizacji. Po prostu: po-

prawę jakości życia poznamy po tym, że ludzie są zdrowsi, 

zamożniejsi, bardziej otwarci na innych i szczęśliwsi. 

Wskaźniki mierzą to, w jakim stopniu osiągnęliśmy założo-

ne cele. Nie to, ile się napracowaliśmy. Nie to, ile wydaliśmy 

pieniędzy. Nawet nie to, ile konkretnych produktów naszej 

pracy powstało. Tylko to, czy nasza praca, wydane pienią-

dze i powstałe dzięki nim produkty przełożyły się na kon-

kretne korzyści dla mieszkańców. Bo właśnie to jest celem 

rewitalizacji. A wskaźniki odnoszą się w szczególności do 

celów.

Mówi się, że wskaźniki to konkretyzacje celów. O ile cele 

rewitalizacji mogły być zapisane dość ogólnie (np. „popra-

wa jakości życia”), o tyle każdy wskaźnik musi być kon-

kretny, musi dać się zbadać lub zmierzyć, a wynik tego 

badania albo pomiaru musi dać się wyrazić liczbą. Wzrost 

tych liczb przy kolejnych pomiarach to właśnie wzrost 

wskaźników. Ale jak sprawdzić, czy wskaźniki rosną  

i o ile? Robi się to następująco: po pierwsze na początku re-

witalizacji musimy ustalić wszystkie wskaźniki, jakie bę-

dziemy badać lub mierzyć. Musimy na wstępie (ustalić ich 

tzw. „wartość bazową”): jaki był stan zdrowia ludności za-

nim zaczęliśmy rewitalizację? Jak było z ich zamożnością?  

A jak z poczuciem szczęścia? Musimy też ustalić metodę, 

jaką będziemy mierzyć lub badać każdy wskaźnik: jak zba-

damy zdrowotność i co dokładnie wyrazimy w postaci licz-

bowej? Jak zbadamy subiektywne poczucie szczęścia i jaką 

miarą liczbową je wyrazimy? Potem, w czasie rewitalizacji, 

w regularnych odstępach – np. co jeden rok – będziemy ba-

dać zmiany wartości wskaźników. 

Nie wszystkie wskaźniki będą rosły. Niektóre z nich mogą 

długo, nawet przez kilka lat, stać w miejscu lub nawet nie-

co się obniżać. Ale w okresie wielu lat, na jaki planowana 

jest rewitalizacja, powinniśmy zaobserwować generalny 

wzrost wskaźników. Jeśli to nastąpi, to znaczy, że rewita-

lizacja osiąga swoje cele. A o tym, że tak jest, informuje nas 

wzrost wartości poszczególnych wskaźników.

zamożność

podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska
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 wiedza na temat historii i współczesnych atrakcji miasta korzystanie z infrastruktury sportowej dostępnej na terenie miasta
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PROJEKTOWANIE  
WE WSPÓŁPRACY  
Z MIESZKAŃCAMI
PRZEPROWADZENIE JEDNOETAPOWEGO KONKURSU URBANISTYCZNEGO  

WRAZ Z KOMPONENTEM PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY  
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

Podczas podejmowanych działań rewitalizacyjnych  
nie raz spotkają się Państwo z sytuacją, w której 
pojawi się potrzeba zaprojektowania całych ulic 
czy nawet kwartałów. Warto również w konkursach 
architektonicznych uwzględnić partycypację społeczną 
– bowiem, kto lepiej wie, jakie funkcje są niezbędne na 
planowanym do przebudowy obszarze niż ludzie, którzy 
tam mieszkają, bywają, dla których stanowi on ośrodek 
celów życiowych? W ramach Projektu Pilotażowego 
miasto Łódź zdecydowało się na przeprowadzenie 
jednego konkursu urbanistycznego,  
w którym postanowiono uwzględnić innowacyjne 
narzędzia partycypacyjne. W momencie przekazywania 
do druku podręcznika, który trzymają Państwo w rękach, 
konkurs był jeszcze na etapie wyłaniania wykonawcy 
(operatora), dlatego nie publikujemy jeszcze żadnych 
prac konkursowych. Będą one na bieżąco zamieszczane 
na stronie www.centrumwiedzy.org. Już teraz jednak 
znajdą tam Państwo wszystkie dokumenty niezbędne 
do wyłonienia operatora konkursu i przeprowadzenia 
podobnego działania na terenie Państwa gminy.
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Konkurs był oparty na innowacyjnej metodyce wypra-

cowanej podczas warsztatów „Zszywanie Miasta”1 w 2012 

roku. Ich formuła polegała na tym, że zespoły biorące 

udział w konkursie przystąpiły do pracy na podstawie 

szczegółowej diagnozy społecznej, mapy funkcjonalnej  

i wyników partycypacji społecznej oraz działały na terenie 

częściowo objętym miejscowym planem zagospodarowa-

nia przestrzennego i precyzyjną koncepcją urbanistyczną. 

Dzięki odwołaniu do doświadczeń ze „Zszywania Miasta” 

konkurs w zamierzeniu nie ma być walką o efektowne wi-

zje, ignorujące zastany kontekst i potrzeby mieszkańców.

Konkurs będzie posiadał komponent partycypacyjny, 

włączający w prace zespołów projektowych mieszkań-

ców obszaru pilotażowego (obecnych i potencjalnych) 

oraz innych interesariuszy. Będzie to spotkanie warsz-

tatowe połączone ze spacerem, które pomoże zespołom 

projektowym lepiej zdiagnozować potrzeby poszczegól-

nych grup użytkowników.

Praca zespołów zostanie zakończona prezentacją wizuali-

zacji odnowionej przestrzeni miejskiej, w której zostaną 

przedstawione szczegóły rozwiązań urbanistycznych i ar-

chitektonicznych.

Przedmiot zaproponowanego zamówienia obejmuje prze-

prowadzenie jednoetapowego konkursu urbanistycznego 

wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję ar-

chitektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla 

obszaru pilotażowego, wraz z zapewnieniem:

• opracowania wytycznych konkursowych na 

bazie materiałów dostarczonych przez Zamawia-

jącego wskazanych w dalszej części niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia;

• obsługi administracyjnej, merytorycznej  

i technicznej konkursu, w tym obsługi pracy sądu 

konkursowego;

• organizacji aktywnych form partycypacji 

(warsztatów) z udziałem społeczności lokalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem mieszkańców oraz 

obecnych i przyszłych potencjalnych interesariu-

szy;

• promocji konkursu wśród potencjalnych uczest-

ników oraz promocji wyników konkursu wśród 

szerokiego grona interesariuszy;

• wypłaty nagród trzem uczestnikom konkursu, 

którzy zdobyli największą liczbę punktów;

• obsługi pracy sądu konkursowego;

• prezentowania rezultatów konkursu wraz z reko-

mendacjami w celu wykorzystania tego narzędzia  

w prowadzeniu procesów rewitalizacji.

Zdecydowano się na wybór zewnętrznego operatora głównie 

ze względu na brak zasobów osobowych w strukturach urzę-

du, niezbędnych do przeprowadzenia tak rozbudowanych 

działań oraz ze względu na obostrzenia wydatkowania środ-

ków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 

uniemożliwiających czy utrudniających Urzędowi Miasta cho-

ciażby wypłatę nagród w konkursie.

Zadaniem operatora będzie zorganizowanie i przeprowa-

dzenie otwartego ideowego, jednoetapowego konkursu 

urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym 

na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni 

publicznej w kwartałach znajdujących się w obszarze pilo-

tażowym. Rozwiązania koncepcyjne posłużą formułowaniu 

wytycznych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 

Łodzi oraz wykonawców zewnętrznych w zakresie projek-

towania i realizacji przedsięwzięć dotyczących kształtowa-

nia przestrzeni publicznych w obszarze pilotażowym. 

Celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań koncepcyjnych 

w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-prze-

strzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicz-

nych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpu-

blicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad 

i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i pro-

jektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych  

w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.

1 O warsztatach 

„Zszywanie 

Miasta” można 

przeczytać 

więcej na stronie 

www.mpu.lodz.

PROJEKTOWANIE WE WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI
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Celem dodatkowym jest uzyskanie propozycji/wizji pro-

jektowych dla poszczególnych, wskazanych przez orga-

nizatorów konkursu, przestrzeni publicznych oraz przy-

kładowych rozwiązań architektonicznych dla obiektów 

znajdujących się na obszarze objętym konkursem.

Rozwiązania powyższe będą uwzględniały:

• zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 

Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana 

Tuwima, Henryka Sienkiewicza, przyjętego 

uchwałą nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 29 grudnia 2014 r.,

• wyniki przeprowadzonych w ramach Projektu 

Pilotażowego badań, diagnoz i analiz,

• wyniki konsultacji społecznych priorytetowych 

obszarów Rewitalizacji Obszarowej Centrum 

Łodzi oraz innych działań podejmowanych  

w trakcie realizacji Programu Partycypacji Spo-

łecznej realizowanego w ramach Projektu,

• wytyczne urbanistyczne dla obszarów prioryteto-

wych rewitalizacji opracowane przez Biuro  

Architekta Miasta. 

Ważnym aspektem konkursu jest sposób wykorzystania 

koncepcji przedstawionych w pracach konkursowych – 

Urząd Miasta Łodzi zastrzegł sobie możliwość wykorzy-

stania w całości lub części koncepcji zaprezentowanych  

w pracach konkursowych do dalszych opracowań wykony-

wanych przez miasto, bądź też jako modelowe rozwiązania 

mające posłużyć jako przykład do zastosowania przez inne 

samorządy, realizujące zadania rewitalizacji.

W szczególności wyniki konkursu zostaną wykorzystane 

w celu:

• opracowania wytycznych dla działań projektowych 

różnych jednostek realizujących zadania rewitaliza-

cyjne w oparciu o koncepcję funkcjonalno-przestrzen-

ną („masterplan”) będącą wynikiem konkursu;

WWW.CENTRUMWIEDZY.ORG
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• opracowania modelu współpracy między specjalistami  

a mieszkańcami w ramach procesu warsztatów pro-

jektowania partycypacyjnego, na etapie opracowania 

koncepcji funkcjonalno-przestrzennej;

• sporządzenia kompleksowych koncepcji  

urbanistycznych i architektonicznych, stanowiących 

podstawę dla dalszych prac projektowych (np. doku-

mentacji budowlanej, studiów wykonalności itp.);

• opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz innych opracowań planistyczno-

-regulacyjnych dla obszaru rewitalizacji. 

Kontekstem konkursu jest Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej. 

Konkursem zostają objęte szczególnie nieruchomości gmin-

ne oraz przestrzenie publiczne (istniejące i projektowane), 

co do których nie ma przesądzeń wynikających z innych 

projektów, a które są położone w obszarze pilotażowym re-

witalizacji obszarowej Łodzi oraz są objęte działaniami mia-

sta w zakresie rewitalizacji.

Zakres jednej pracy konkursowej będzie obejmował trzy 

zadania szczegółowe, każde dla jednego z trzech projektów 

obszaru pilotażowego. Zakończeniem konkursu będzie wy-

łonienie najlepszych prac konkursowych. Za zajęcie pierw-

szych trzech miejsc przewidziane są nagrody pieniężne.

PROJEKTOWANIE WE WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI
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POMOC W TWORZENIU  
PROGRAMU REWITALIZACJI

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA EKSPERCKIEGO PRZY OPRACOWYWANIU PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ  
PROGRAMU REWITALIZACJI ŁODZI 2020+

Program Rewitalizacji Łodzi 2020+ (PRŁ) był podsumowa-

niem całego Projektu Pilotażowego. Wszystkie wypracowa-

ne w ponad dwuletnim projekcie wyniki badań, doświad-

czeń i programów, w tym konsultacji społecznych, znalazły 

swoje odzwierciedlenie właśnie w tym dokumencie. Wysi-

łek, zarówno władz miasta, urzędników, społeczników, jak  

i mieszkańców, włożony przez wiele miesięcy w testowanie 

nowych rozwiązań, rozmowy o tym, jak Łódź ma wyglądać, 

na których aspektach życia społecznego i infrastruktury 

należy się skupić w najbliższym czasie, znalazły swoje od-

zwierciedlenie w PRŁ.

Program Rewitalizacji Łodzi 2020+ jest wieloletnim pro-

gramem przyjętym i koordynowanym przez miasto Łódź, 

mającym na celu rewitalizację określonego obszaru zdegra-

dowanego lub obszarów zdegradowanych, realizowanym 

zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finan-

sowanym z określonych źródeł. W chwili obecnej opraco-

wane i skonsultowane zostały Założenia Lokalnego Progra-

mu Rewitalizacji Łodzi 2020+ (ZLPR) dostępne na stronie 

internetowej www.uml.lodz.pl. 

W ramach Projektu Pilotażowego zlecono zadanie, które-

go celem było przygotowanie do rewitalizacji obszarowej 

centrum Łodzi w latach 2015-2020+ poprzez świadczenie 

usług doradztwa eksperckiego podczas procesu opracowy-

wania przez miasto Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ 

na bazie skonsultowanych Założeń Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Łodzi 2020+. W związku z przyjęciem usta-

wy o rewitalizacji, Program Rewitalizacji Łodzi 2020+ jest 

zgodny z określonymi w niej wymogami dla programów  

rewitalizacji.
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