
 

 
 

Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

Od 15 listopada 2017 do 17 grudnia 2018 
 
 

 

1. Informacje organizacyjne 
 

W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził prace w trybie mailowym. 
Poza bieżącą działalnością w okresie sprawozdawczym, przyjęto 4 uchwały Zarządu, 
które dotyczyły: 
• pomocy w organizacji konferencji we Włocławku cateringiem za kwotę 3 tys., 
• przyjęcia 3 nowych Członków Stowarzyszenia. 
 

Biuro Stowarzyszenia oraz obsługę księgową Forum prowadzą panie na podstawie 
umowy-zlecenia. 
 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych (w tym 3 honorowych) oraz 
11 członków wspierających. 
 
 

2. Aktywność merytoryczna Zarządu obejmowała zagadnienia wynikające 
z wniosków Walnego Zebrania z dnia 14 listopada 2017. 
 

W mijającym roku: 
 

• kontynuowano współpracę przy projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast, 
realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast; projekt 
trwał do października 2018 r.; współpraca obejmowała miasta: Konin, Włocławek 
i Żyrardów; w projekcie brały udział Edyta Masierek, Joanna Porębska i Dorota 
Chudowska-Rączka; 

• w dniu 11.12.17 r. przedstawicielki FR Alina Muzioł Węcławowicz i Dorota 
Chudowska-Rączka wzięły udział w posiedzeniu inauguracyjnym Krajowego Komitetu 
Rewitalizacji w Warszawie, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Budownictwa; 

• w dniu 11.04.18 r. Dorota-Chudowska Rączka wzięła udział w spotkaniu 
dotyczącym organizacji konferencji we Włocławku, związanej z realizacja projektu 
Modelowa Rewitalizacja Miast; 

• w dniu 27.04.18 r., w Warszawie, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odbyło 
się spotkanie ws. uwag do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; 



• w dniach 11-12.05.18 r. w Lidzbarku Warmińskim (należącym do polskiej sieci 
miast Cittaslow) odbyła się II konferencja naukowa pt. „Alternatywne modele rozwoju 
miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia”; na spotkaniu poruszano 
zagadnienia warunkowań rozwoju małych miast, ich potencjałów, rewitalizacji i 
zarządzania; w konferencji aktywny udział wzięli: Krzysztof Skalski z wystąpieniem 
dotyczącym dziedzictwa kulturowego małych miast w programach rewitalizacji i jako 
wektora rozwoju gospodarczego oraz Joanna Poczobut omawiając temat rozwoju 
wybranych polskich miasteczek nadbałtyckich; 

• w dniach 15 - 16.05.18 r. odbyła się Konferencja we Włocławku 
„REWITALIZACJA - wspólne zmiany, wspólny sukces?”, której FR było 
współorganizatorem; w konferencji wzięli udział: Krzysztof Skalski, Dorota Chudowska-
Rączka, Joanna Poczobut, Aneta Tylman, Grzegorz Lechman; 

• w dniu 27.05.18 r. w Warszawie (MIiR) odbyło się spotkanie podsumowujące 
uwagi do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; w spotkaniu wzięli udział: Dorota 
Chudowska-Rączka, Aneta Tylman, Alina Muzioł-Węcławowicz; FR przekazało uwagi do 
tej ustawy; 

• dnia 06.06.18 r. wiceprezes Dagmara Mliczyńska-Hajda na zakończenie cyklu 
warsztatów edukacyjno-projektowych w Jaśle przedstawiła w swoim wykładzie 
stowarzyszenie Forum Rewitalizacji i jego działalność (od 1998 r.) jako przykład 
organizacji społecznej; wskutek promocji stowarzyszenia Miasto Jasło rozważy w 2019 r. 
przystąpienie do FR jako członek wspierający; 

• 13.06.18 r. odbyło się spotkane z Panem Arturem Soboniem, Podsekretarzem 
Stanu  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju na temat  potrzebnych rozwiązań w zakresie 
mieszkalnictwa w związku z podejmowanymi przez wiele gmin działaniami 
rewitalizacyjnymi; propozycje rozwiązań zostały przekazane po spotkaniu na ręce 
Pana A. Sobonia; w spotkaniu wzięli udział  Krzysztof Skalski, Dorota Chudowska-
Rączka, Aneta Tylman, oraz zaproszeni przedstawiciele z Kalisza; 

• po tym spotkaniu - w dniu 20.06.18 r., przesłano Panu Arturowi Soboniowi 
pismo dotyczące uspójnienia działań w zakresie mieszkalnictwa i rewitalizacji w związku 
z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 17.05.18 r.; 

• w dniach 15-16.06.18 r. p. Dominika Pazder, jako ekspert i prowadząca, wzięła 
udział w warsztatach „Odmień swoje podwórko” organizowanych przez Biuro 
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji UM Poznania; 

• w dniach 3-4.07.18 r. Dorota Chudowska-Rączka uczestniczyła jako ekspert w 
warszawskich warsztatach pt. "REVIPOWER - zrównoważona i wydajna pod względem 
wykorzystania surowców rewitalizacja w polskich miastach"; 

• w Warszawie, w dniach 6-8.11.18 r., przeprowadzony został modelowy 
niemiecko-polski program szkoleniowy REVIPOWER (dot. efektywnej pod względem 
wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji polskich miast; przeznaczony dla 
przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych) organizowany przez 
niezależny Instytut Badawczy Adelphi Research w Berlinie oraz Stowarzyszenie Gmin 



Polska Sieć „Energie Cités”;  certyfikat współorganizacji i udziału w roli trenera w 
niemiecko-polskich warsztatach szkoleniowych uzyskali: Magdalena Rembeza, 
Dominika Pazder, Bartosz Kaźmierczak; 

• w dniu 11.12.18 r. Krzysztof Skalski, Dorota Chudowska-Rączka i Aneta 
Tylman wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami miasta Kalisza w celu 
przeprowadzenia analizy dostępnych zasobów mieszkaniowych w Kaliszu; 

• Forum Rewitalizacji było współorganizatorem konferencji, która odbędzie się w 
Lublinie w dniach 17-18.12.18 r. (tytuł do uzupełnienia); 

• z rekomendacji Forum Rewitalizacji i Polskiej Izby Gospodarczej TBS Alina 
Muzioł-Węcławowicz, jako członek Komitetu Rewitalizacji przy prezydencie m. st. 
Warszawy, uczestniczyła w spotkaniach KR; w 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia; 

• publikacja artykułu Krzysztofa Skalskiego "Dziedzictwo kulturowe małych 
miast jako wektor rozwoju gospodarczego w programach rewitalizacji" w numerze 
34/2018 czasopisma naukowego:  "Przestrzeń i Forma"   
(e-ISSN 2391-7725 | ISSN 1895-3247). 

 
W związku z obserwowanym obniżeniem inwestowania środków należy zastanowić 
się w jakich dziedzinach działalność stowarzyszenia może być realizowana. 

Jednocześnie Zarząd pragnie podziękować wszystkim aktywnym Członkom 
Stowarzyszenia za ich udział w wielu innych przedsięwzięciach. Dziękujemy też 
paniom Katarzynie Górskiej i Barbarze Wójcik za ich dotychczasową pracę w biurze 
na rzecz Forum. 

Jednocześnie składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym Członkom, 
aby następna kadencja była bardziej owocna i aktywna.   
 
 

Warszawa, 17 grudnia 2018 r. 


