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W latach 2003-2008 zastępca dyrektora w Urzędzie Miasta Krakowa, początkowo w Wydziale Budżetu Miasta, a od końca 
2003 roku w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta. Odpowiedzialność: 

 przygotowanie budżetu miasta, 

 monitorowanie realizacji inwestycji miejskich i analiza płynności finansowej miasta, 

 współpraca ze strategicznymi inwestorami i instytucjami finansowymi (EBOR, EBI, banki komercyjne) oraz 

sektorem MŚP, 

 przygotowanie, realizacja i monitoring strategii i programów rozwoju miasta, 

 reprezentowanie miasta Kraków na krajowych i zagranicznych konferencjach. 

W szczególności od 2004 roku odpowiedzialność za przygotowanie programów rewitalizacji (Lokalny Program Rewitalizacji 
Zabłocia, Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta). 
Dodatkowo w latach 2004-2007 menedżer międzynarodowego projektu Urbanitas (w ramach programu URBACT) 
polegającego za wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu rewitalizacji miast z partnerami zagranicznymi – 
w ramach bieżącej współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w konferencjach w Albacete (Hiszpania), Koszycach 

(Słowacja), Berlinie (Niemcy), Budapeszcie (Węgry), Anderlechcie (Belgia), Kirklees (Wielka Brytania) i Grenoble 
(Francja). Organizacja międzynarodowej konferencji w Krakowie. 
 
W latach 2009-2015 kierownik współfinansowanego ze środków UE projektu badawczego Małopolskie Obserwatorium 
Gospodarki o wartości 7 mln zł, realizowanego w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Odpowiedzialność: 

 zarządzanie projektem i zespołem analityków, 

 przygotowanie badań i analiz, gromadzenie danych, 

 dostarczanie informacji na temat regionalnej gospodarki, 

 monitorowanie realizacji programów strategicznych i operacyjnych województwa małopolskiego, 

 współpraca z partnerami projektu, 

 promocja rezultatów projektu, 

 organizacja licznych seminariów i konferencji, 

 budżetowanie i sprawozdawczość finansowa, 

 końcowe rozliczenie projektu. 

Od połowy do końca 2015 roku główny specjalista w realizowanym w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego projekcie badawczym Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Odpowiedzialność: 

 prowadzenie badań i analiz z zakresu rozwoju regionalnego i monitorowania regionalnej gospodarki, 

 gromadzenie danych, przygotowanie metodologii badań, 

 współpraca z zewnętrznymi zespołami badawczymi, 

 promocja rezultatów badań, w tym uczestnictwo w konferencjach i seminariach. 

W 2016 roku kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji. Odpowiedzialność: 

 monitorowanie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji, 

 współpraca z Małopolską Radą Innowacji i Grupami Roboczymi ds. inteligentnych specjalizacji, 

 realizacja dwóch projektów współfinansowanych z funduszy unijnych: Małopolski Festiwal Innowacji (w tym 
przygotowanie konferencji otwierającej festiwal) oraz InnoBridge (w ramach Interreg Europe). 

Autor książek: 

1. Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji. Przykład Krakowa 2004-2017; Kraków 2018, Księgarnia 

Akademicka, stron: 753 
2. Finansowanie projektów rewitalizacji, data wydania: 2011, wydawca: C.H. Beck, seria: Nieruchomości, stron: 

158 
3. Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, data wydania: 2010, wydawca: C.H. Beck, seria: Monografie 

Prawnicze, stron: 210 
4. Tadeusz Kudłacz, Marcin Kopeć, Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego [w:] 

Rydzik W. (red.) Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Tom 6 publikacji Rewitalizacja Miast 
Polskich, data wydania: 2009, wydawca: Instytut Rozwoju Miast 


