
 

 
 

Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

Od 18 grudnia 2018 do 13 grudnia 2019 
 
 

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

• Rezygnacja z Członkostwa Miasta Będzin 
• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Finansowego i Komisji Rewizyjnej. 

 
Biuro Stowarzyszenia oraz obsługę księgową Forum prowadzą panie na podstawie umowy-
zlecenia. 
 
Obecnie Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych (w tym 3 honorowych) oraz 10 
członków wspierających. 
 
 
2. Aktywność merytoryczna Zarządu obejmowała zagadnienia wynikające z wniosków 
Walnego Zebrania z dnia 17 grudnia 2018. 
 
W mijającym roku: 
 
• Alina Muzioł-Węcławowicz z rekomendacji FR jest członkiem Komitetu Rewitalizacji przy 

prezydencie m.st. Warszawy, jako reprezentantka strony społecznej, w odniesieniu do 
Celu I w ZPR m.st. Warszawy Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości 
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami go-
spodarki niskoemisyjnej. W 2019 r. odbyło się kilka spotkań, które dotyczyły spraw reali-
zacji przedsięwzięć mieszkaniowych (przyłączenia do sieci ciepłowniczej, remonty ka-
mienic gminnych, budowa nowych zasobów przez TBS) oraz aktywnie uczestniczyła w 
procesie śród-okresowej ewaluacji ZPR (wywiady, uwagi do roboczej wersji raportu ewa-
luacyjnego). 

• Krzysztof Skalski opracował i przesłał list w sprawie "Propozycji zmian w zakresie funk-
cjonowania społecznego budownictwa czynszowego oraz wsparcia finansowego dla 
właścicieli wynajmujących mieszkania". List został wysłany 14 marca 2019 na ręce Pana 
Marcina BŁACHA dyrektora Departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju z ramienia Rady Programowej Forum Rewitalizacji. List pozostał bez odpowie-
dzi. 

• Forum Rewitalizacji zostało zaproszone przez Ministerstwo Inwestycji I Rozwoju,  Depar-
tament Regionalnych Programów Operacyjnych do udziału w pracach grupy roboczej ds. 
programowania w ramach celu polityki 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrów-
noważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w 
ramach inicjatyw lokalnych 

• 27 maja 2019 r. pierwsze posiedzenie grupy odbyło się w siedzibie Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. W spotkaniu wzięła udział Dorota Chudowska-Rączka i Anna Krzyża-
nowska 

http://m.st/
http://m.st/


• 18 czerwca  2019 w ramach prac  grupy  odbył się dialog nieformalny przedstawicieli 
Ministerstwo Inwestycji I Rozwoju z Komisją Europejską na temat zakresu wsparcia celu 
polityki 5; Dorota Chudowska-Rączka przedstawiła prezentację dotyczącą wyzwań rewi-
talizacji  

• Dominika Pazder – wzięła udział jako ekspert i prowadząca warsztaty projektowe z 
udziałem lokalnych społeczności, "Odmień swoje podwórko", opracowanie sprawozda-
nia i ewaluacji przedsięwzięcia, zlecenie zewnętrzne realizowane w formie przetargu or-
ganizowanego przez Urząd Miasta Poznania, zadanie realizowane w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania, projekt 1.1. Aktywizacja i integracja spo-
łeczna 28-29.06. 2019, Poznań 

• 3 lipca  2019 r odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. programowania w ramach celu 
polityki 5 W spotkaniu wzięła udział Dorota Chudowska-Rączka i Anna Krzyżanowska; 

 16 lipca  2019 roku zwrócono się do Urzędu Miasta w Kaliszu o przekazanie danych 
dotyczących zasobów mieszkaniowych  w obszarze rewitalizacji Kalisza. Większość 
danych została przekazana do 20.11.2019 r. (obecnie dane są w trakcie  
opracowywania) 

 21sierpnia 2019 roku, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. programowania w ramach 
celu polityki 5 W spotkaniu wzięła udział Dorota Chudowska-Rączka  

 Bartosz Kaźmierczak prowadzenie warsztatów „Forum dla aniołów biznesu”, dla 
przedsiębiorców działających na Śródce w Poznaniu, 19.11.2019, Poznań, zlecenie 
zewnętrzne Urzędu Miasta Poznania, udział w roli eksperta i prowadzącego warsztaty, 
współorganizacja UMP i Brama Poznania – Centrum Interpretacji Dziedzictwa 

 Alina Muzioł-Węcławowicz współpracując z Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu 
Rozwoju Miast i Regionów uczestniczyła w opracowaniu następujących raportów: 

a) Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast (współredakcja całości, au-
torstwo lub współautorstwo  części rozdziałów; 2018, ale formalnie został opubliko-
wany w 2019 r.) 

b) Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast (autorstwo rozdziału "Mieszkalnictwo w 
rewitalizacji"; 2019) 

c) Mieszkalnictwo w nowej polityce miejskiej (robocza wersja raportu, współautorstwo i 
kierowanie zespołem ekspertów (2019, w trakcie dalszych prac). 

Ponadto Alina Muzioł-Węcławowicz wzięła udział w charakterze wykładowcy na konfe-
rencjach podsumowujących programy Modelowej Rewitalizacji (Grajewo, 29 sierpnia 
2019) i Pilotażu (Wałbrzych, 9-10 grudnia 2019). 

 Dominika Pazder  - współautor monografii p.t. Zapraszamy państwa do rozmów... 
Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji, Jacek Kotus, Tomasz Sowada, 
Michał Rzeszewski, Domnika Pazder, Bogucki Wyd.Nauk., Poznań 2019; 

 13 grudnia 2019 – współorganizacja  Seminarium naukowego , wspólnie z Towarzystwem 
Wiedzy Powszechnej Oddział regionalny w Poznaniu ( wystąpienia : Krzysztof Skalski, 
Bartosz Kazimierczak, Radosław Piękny, Romuald Rzekiecki ) 

 
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 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.   
 
 
Poznań, 13 grudnia 2019 r. 


