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Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

od 23 października 2015 do 25 listopada 2016 

Od 26 listopada 2016 do 14 listopada 2017 roku 

 

 

1. Informacje organizacyjne 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził prace w trybie mailowym oraz 

odbyły 2 posiedzenia.4.03 i 21.10.2017 roku. 

Poza bieżącą działalnością  w okresie sprawozdawczym , przyjęto 7 uchwał 

Zarządu, które dotyczyły: 

 rezygnacji z funkcji członka wspierającego - Miasta Sopot; 

 ubiegania się o otrzymanie grantu na wydanie książki p. Marcina Kopeć 

 wynagrodzenia dla księgowej 

 dwie uchwały  w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych 

 objęcia patronatem kongresu EGEA 

 prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej 

 podpisania kolejnej umowy NCK 

Biuro Stowarzyszenia w okresie od marca do września miało ograniczone moż-

liwości działania z uwagi na problemy z jego obsługą. Od września biuro pro-

wadzi Nowa Pani, która przejęła obowiązki od Pani Karoliny. Obsługę księgo-

wą Forum prowadziła pani Barbara Wójcik na podstawie umowy-zlecenia. 

 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 52. członków zwyczajnych (w tym 4 honoro-

wych) oraz 11 członków wspierających. 

 

Aktywność merytoryczna Zarządu obejmowała zagadnienia wynikają-

ce z wniosków Walnego Zebrania z dnia 26 listopada 2016. I tak: 

 

a) Kontynuowano współpracę przy projekcie Modelowa Rewitaliza-

cja Miast, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Instytut 

Rozwoju Miast. Projekt jest aktualnie realizowany z perspektywą przedłu-

żenia współpracy do jesieni w 2018 roku. Współpraca obejmuje miasta: 

Konin, Włocławek i Żyrardów. W projekcie biorą udział Edyta Masierek, 

Joanna Porębska i Dorota Chudowska-Rączka; 

b) 6 czerwca 2017 r. - udział Doroty Chudowskiej-Rączki w konferen-

cji Kaliszu, ul. Nowy Świat 4 pt.”Przemiany przestrzeni publicznej miasta” 

w panelu.: Jak powinna sie   zmieniac  przestrzen   publiczna w mies cie? 

c) Przedstawiciele FR brali udział w spotkaniach w Ministerstwie 

Rozwoju i Ambasadzie Francji ws organizacji konferencji W spotkaniach 
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uczestniczyli ze strony FR Krzysztof Skalski, Monika Cysek i Dorota Chu-

dowska-Rączka, spotkania odbyły się w dniach: 20.12.2016 r.,9.03 2017 

ambasada 23.06  oraz 4 września br., godz. 13:00 w siedzibie Minister-

stwa Rozwoju. 

d) 3 czerwca 2017 roku, Poznań - organizacja przez Bartosza Kaź-

mierczaka i Dominikę Pazder stoiska promującego projekt edukacyjny 

"Wspólna nie znaczy niczyja" w ramach Dni Sąsiada na ulicy św. Marcin 

- w podczas spotkania organizowane były konkursy, w których uczest-

nicy byli nagradzani książkami  -  rozdano 36 egzemplarzy książki. 

e) 5-6 czerwca 2017 roku- udział Krzysztofa Skalskiego, Barbary Ko-

złowskiej, Anety Tylman i Doroty Chudowskiej-Rączki w warsztatach  

„Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” zorganizowanych w Łodzi w ra-

mach projektu Modelowa rewitalizacja miast. 

f) 5-7 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja „Rewitalizacja w ma-

łych miastach” w Dobiegniewie, gdzie Dominika Pazder i Bartosz Kaź-

mierczak zaprezentowali projekt oraz książkę „Wspólne nie znaczy niczy-

je..”. Podczas  konferencji zorganizowane było stoisko prezentujące 

projekt i książkę - w ramach promocji rozdanych zostało 30 egzemplarzy 

książki. 

g) 8-9 czerwca 2017 roku udział Doroty Chudowskiej-Rączki i Piotra 

Lorensa w Konferencji „Zrównoważona mobilność miejska- wyzwanie i 

szanse dla miast”  – Jasionka w Panelu A - Zrównoważona mobilność 

‐jak integrować polityki sektorowe miasta? 

h) 8 września 2017 roku - przeprowadzenie szkolenia dla przedstawi-

cieli miast województwa pomorskiego pt: „Zarządzanie i monitorowanie 

procesu rewitalizacji – kluczowe informacje niezbędne na etapie przy-

gotowania i realizacji programu rewitalizacji” przez Dorotę Chudowską-

Rączkę. Szkolenie zostało przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Pomorskiego po wybraniu FR jako wykonaw-

cy najkorzystniejszej oferty. 

i) 15 września 2017 roku, Szczyrk - organizacja przez Bartosza Kaź-

mierczaka i Dominikę Pazder międzynarodowych interdyscyplinarnych 

warsztatów p.t. „Partycypacja w miastach o dużym poczuciu tożsamo-

ści i identyfikacji”, w ramach Kongresu  EGEA - European Geography 

Association for Students and Young Geographers, organizowanego w 

tym roku pod hasłem "Urban Renewal - cities in transition". 

j) 28 października  2017  na zaproszenie organizatorów Ewa Kipta 

reprezentowała FR na XII Kongresie Obywatelskim w Warszawie, 

uczestnicząc w panelu części plenarnej z wypowiedzią nt partnerstwa 

dla przestrzeni. 

k) W listopadzie 2017 roku, dzięki wysiłkom Bartosza Kaźmierczaka i 

Dominiki Pazder  sfinalizowano kolejną umowę z Narodowym Centrum 
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Kultury w sprawie ponownego wydania książki „Wspólne nie znaczy ni-

czyje, czyli o podwórkach i ulicach, coś dla dziecka i rodzica”. ( w toku) 

l) 13-14 listopada 2017 roku - współorganizacja konferencji pt „ Rola 

dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast. Perspektywy Polski, Fran-

cji i krajów Grupy Wyszehradzkiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego oraz Ambasada Francji w Polsce, Stowarzyszenie Sites 

& Cités Remarquables de France, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, 

Narodowy Instytut Dziedzictwa. W konferencji  ze strony FR 

wystąpili :Krzysztof Skalski, Grzegorz Lechman, Bartosz Kaźmierczak,  

Dominika Pazder i Dorota Chudowska-Rączka. 

W 2017 roku FR złożyło 3 oferty na wykonanie zamówień, dot, szkoleń, z czego 

jedna z ofert została zakończona umową. Pomimo wielu ekspertów związa-

nych z Forum Rewitalizacji, samo stowarzyszenie nie posiada wystarczającego 

doświadczenia instytucjonalnego, które jest wymagane w wielu postępowa-

niach ofertowych i przetargowych. Wskazane zatem jest zdobycie takiego 

doświadczenia aby w większym stopniu móc wykorzystać kapitał Stowarzy-

szenia. 

Zwiększone zainteresowanie tematyką rewitalizacji, związane z dostępnym 

dofinansowaniem nie przekłada się na wzmocnienie współpracy z miastami –

członkami wspierającymi. Należy podejmować nowe wysiłki, aby ich wspie-

rać w prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych. 

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 jeszcze bardziej owocna i aktywna.   
 
 

Warszawa, 14 listopada 2017 r. 


