
 

 
 

Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

Od 13 grudnia 2019 do 19 grudnia 2020 

 

 

 

1. Informacje organizacyjne 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził prace w trybie zdalnym. 
Poza bieżącą działalnością w okresie sprawozdawczym, przyjęto 2uchwały Zarządu, 
które dotyczyły: 

• Rezygnacja z Członkostwa Miasta Częstochowa 

• Dotyczącą miejsca i sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków 
w 2020 – obrady online 

 

Biuro Stowarzyszenia prowadzi Pani Katarzyna Górska na podstawie umowy wolon-
tariackiej. Obsługę księgową Forum prowadzi pani Barbara Wójcik na podstawie 
umowy- zlecenia. 
 

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

 

2. Aktywność merytoryczna Zarządu obejmowała zagadnienia wynikające 
z wniosków Walnego Zebrania z dnia 13 grudnia 2019. 
 

W mijającym roku: 
 
▪ Stare zasoby mieszkaniowe w segmencie prywatnym – nie udało się prze-

prowadzić badania, planowanego w Kaliszu z uwagi na brak danych, które miały 
być przekazane  przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Kaliszu  
 

▪ W dniu  15.02.2020  roku odbyło się w Warszawie spotkanie członków FR zainte-
resowanych przygotowaniem oferty szkoleniowej dla gmin na którym podjęto się 
przygotowania bazy ekspertów oraz aktualizacji biogramów. 

▪ w dniu 28. 02 2020 roku wystosowano listy do  Marszałków województw doty-
czące przedstawienia oferty szkoleniowej oraz przedstawiających dorobek FR  

 
▪ W dniu 31.07.2020 r. Dorota Chudowska-Rączka została powołana  przez Mini-

stra Rozwoju do Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania 
przestrzennego. ( dotychczas nie było informacji na temat żadnego spotkania , 
ani nie przekazano żadnych materiałów) 
 



▪ W dniu 4.09.2020 przedstawiciele FR : Dorota Chudowska-Rączka, prof. Krzysz-
tof Skalski, dr. Dominika Pazder wzięli udział w zdalnej  konferencji dotyczącej 
„ewaluacji systemu rewitalizacji” w  ramach projektu realizowanego przez Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów i Ecorys. 
 

▪ W dniach 4-5 września odbył się w Działdowie kolejny Festiwal Miast Polskiej 
Sieci Cittaslow . Zgromadził przedstawicieli wszystkich miast należących do tej 
Sieci oraz liczych mieszkańców Działdowa i pobliskich miasteczek. 

▪ Prof. Krzysztof Skalski wygłosił wykład pt. „Ścieżki i wyzwania integracji w dzia-
łaniach  Cittaslow”. Został również  powołany do Krajowego Komitetu Naukowe-
go. W tych ramach planowana jest organizacja wykładów promocyjnych dla 
członków UTW w miastach Cittasow na rzecz poszerzania partycypacji i budowy 
społeczeństwa obywatelskiego.  
 

▪ W dniu 19.10.2020 Dorota Chudowska-Rączka wzięła udział w zdalnym spotka-
niu Grupy roboczej ds. programowania celu polityki 5, spotkanie dotyczyło: ujęcia 
celu 5 w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, podsumowania prac 
Grupy nad instrumentami terytorialnymi oraz informacja o Krajowym Planie Od-
budowy w kontekście komplementarności z Polityką Spójności (CP5) 

 

▪ Zaplanowana Konferencja w Nysie w dniach 14-15 maja: „Rewitalizacja krajobra-
zu kulturowego – szanse i zagrożenia” ostatecznie  odbyła się w dniach 22.10 - 
23 .10.  w trybie zdalnym. Forum Rewitalizacji było zaproszone do udziału na 
różnych poziomach prac przygotowawczych.  
Prof. Krzysztof Skalski został zaproszony do prac Komitetu Naukowego. Dwóch 
członków Forum Rewitalizacji poproszono następnie o  wystąpienia  wprowadza-
jące na sesji plenarnej : prof. Krzysztof Skalski : „Rewitalizacja krajobrazu kultu-
rowego jako wektor rozwoju : szeroka problematyka i ograniczone instrumenty”.; 
prof. Piotr Lorens : „Współczesne trendy w planowaniu miast. Rozwój w oparciu 
o potencjał dziedzictwa i kreowanie przestrzeni przyjaznej dla ludzi”. Natomiast 
Pan Prof. Jakub Lewicki – Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków wy-
głosił referat wprowadzający: „Początki konserwacji i rewitalizacji miast w Pol-
sce”. W Konferencji uczestniczyło około 60 osób, głównie  z krajowych ośrodków 
akademickich. Wygłoszono 22 referaty. Dyskusję prowadziła Pan Anna Opałka – 
kierownik Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w 
Nysie. Szkoda, że zabrakło innych wystąpień  członków Forum.  Zapowiadana 
jest również publikacja materiałów pokonferencyjnych. Nad  jej ostatecznym 
kształtem współpracuje Pan prof. Piotr Lorens.  
 

▪ W 2020 roku dr hab. inż. arch. Dominika Pazder została laureatką Konkursu o 
Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za monografię naukową „Obszary krea-
tywności – creative syntax  jako czynnik ożywiania śródmieść”, która dotyczy za-
gadnień odnowy i aktywizacji obszarów śródmiejskich. W czerwcu 2019 roku 
Dominika Pazder, wzięła udział w roli eksperta i prowadzącego warsztaty "Od-
mień swoje podwórko" zorganizowane przez Urząd Miasta Poznania, warsztaty 
odbyły się z udziałem lokalnych społeczności. Zakres obejmował opracowanie 
sprawozdania i ewaluacji przedsięwzięcia. Zadanie zrealizowane zostało w ra-
mach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania, projekt 1.1. Akty-
wizacja i integracja społeczna. 
 



▪ Bartosz Kaźmierczak brał udział - jako ekspert i współprowadzący, w warsztatach 

dla przedsiębiorców działających na Śródce w Poznaniu w ramach akcji „Forum 

dla aniołów biznesu”, 19.11.2019, oraz druga edycja 23.07.2020 w Poznaniu, 

organizatorem był UMP i Brama Poznania. We wrześniu 2020 był kuratorem 

wystawy dotyczącej projektowania uspołecznionego, prezentującej dokonania 

własne oraz zespołu złożonego z członków SFR (D.Pazder, M.Nowak, S.Palicki, 

B.Kaźmierczak). Wstawa w Słodowni Starego Browaru w ramach Poznań Design 

Festiwal. 

 

Informuje jednocześnie, że  przedstawiciele FR kilkakrotnie podejmowali udział w 
różnego rodzaju postępowaniach ofertowych dotyczących szkoleń na temat rewitali-
zacji ogłaszanych w trybie zamówień publicznych. Starania nasze okazywały się 
bezskuteczne z uwagi na kryteria lub warunki finansowe. Ponadto planowane szko-
lenia dotyczyły ustawy o rewitalizacji, która jest rekomendowana do zmian. 

W żadnym z postępowań nie udało się nam zawrzeć stosownej umowy z uwagi na  
W związku ze zmianą w podejściu do rewitalizacji i planowanym obniżeniem środków 
finansowych na działania należy zastanowić się w jakich dziedzinach działalność 
stowarzyszenia może być realizowana. 

Jednocześnie Zarząd pragnie podziękować wszystkim aktywnym Członkom Stowa-
rzyszenia 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.   
 

Dorota Chudowska-Rączka - Prezes ………………………………………. 

Dagmara Mliczyńska-Hajda - Wiceprezes ……………………………………… 

Ewa Kipta - Wiceprezes ……………………………………… 

Joanna Poczobut - Sekretarz ……………………………………… 

Magdalena Rembeza - Skarbnik ……………………………………… 

Ewa Boryczka – członek zarządu ……………………………………… 

Bartosz Kaźmierczak– członek zarządu ……………………………………… 



Dominika Pazder – członek zarządu ………………………………………. 

Aneta Tylman – członek zarządu ……………………………………… 

Krzysztof Skalski – Rada Programowa ………………………………………. 

 

Lublin, 19 grudnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


