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SYNTEZA 

Podstawy koncepcyjne 

Aby zrozumieć politykę miejską na rzecz zaniedbanych dzielnic, zarówno wspólnotową, jak 
i krajową, należy przede wszystkim spróbować zdefiniować to szczególne otoczenie 
miejskie: dzielnica zaniedbana to obszar miejski, w którym występuje nagromadzenie 
problemów społecznych, gospodarczych, transportowych, kulturowych, środowiskowych 
i mieszkaniowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i planowania przestrzennego.  

W związku z tym, zważywszy na wielość problemów charakteryzujących zaniedbane 
dzielnice, kluczowym czynnikiem powodzenia działań rehabilitacyjnych jest wyjście poza 
podejście skupione na jednym sektorze bądź poszczególnych segmentach na rzecz 
przyjęcia zintegrowanego podejścia. 

Co więcej, samo zintegrowane podejście wymaga wyjaśnienia, ponieważ jest to pojęcie 
złożone: 

• ma ono zarówno wymiar pionowy, odnoszący się do integracji poszczególnych 
szczebli decyzyjnych i podmiotów publicznych (Unia Europejska, państwo, region, 
prowincja, gmina, dzielnica), jak i poziomy, odnoszący się do integracji sektora 
publicznego i prywatnego czy nawet szczebla politycznego i administracyjnego 
w obrębie instytucji i służb publicznych; 

• obejmuje ono różne typy instrumentów finansowych (wspólnotowe, krajowe, 
regionalne, lokalne, prywatne), zapewniając jednocześnie stymulujący wpływ 
i trwałość interwencji;  

• pociąga ono za sobą stworzenie i uruchomienie lokalnego kapitału społecznego, 
zdolnego nadać konkretny kształt „terytorialnemu zarządzaniu obywatelskiemu”, 
obejmującemu poszczególne etapy projektu: pomysł, planowanie, wykonanie, 
monitorowanie i ocenę, a także uruchomienie kapitału społecznego w celu tworzenia 
wspólnych projektów przez mieszkańców; 

• zwraca się w nim szczególną uwagę na zrównoważony rozwój. 

W tym kontekście należy podkreślić, jak podstawowe znaczenie dla stosowania 
zintegrowanego podejścia ma dyspozycyjność i skłonność do współpracy zainteresowanych 
podmiotów publicznych i prywatnych, nawet jeśli w przypadku konkretnych inicjatyw 
współpraca ta jest trudniejsza do urzeczywistnienia.  

 

Etapy europejskiej polityki na rzecz zaniedbanych dzielnic 

Polityka miejska nie ma podstawy prawnej w Traktacie o Unii Europejskiej (UE) ani 
w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.  

Mimo to z biegiem lat w Unii Europejskiej zwrócono uwagę na kwestię odnowy i rozwoju 
miast i ich zaniedbanych dzielnic, w celu zwiększenia skuteczności polityki wspólnotowej. 
W związku z tym przyjęto konkretne inicjatywy polityczne.  
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Wszystkie te inicjatywy doprowadziły zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblu 
państw członkowskich do stopniowego wzrostu świadomości znaczenia miast i aglomeracji 
dla wzrostu i zatrudnienia. Przyczyniły się ponadto do stworzenia koncepcji zintegrowanego 
podejścia i do jej zastosowania przy definiowaniu i wdrażaniu strategii na rzecz rozwoju 
miast i zaniedbanych dzielnic.  

Główne etapy tego procesu są następujące:  

• przyjęcie zielonej księgi w sprawie środowiska miejskiego (1990), komunikatów 
zatytułowanych „W kierunku programu rozwoju miast w Unii Europejskiej” (1997) 
oraz „Zrównoważony rozwój miast w Unii Europejskiej: ramy działania” (1998), 
które świadczą o ustaleniu zbieżności problemów środowiskowych i problemów 
miast; 

• przyjęcie Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego (1999), stanowiącej 
punkt wyjścia dla rzeczywistej europejskiej polityki na rzecz zaniedbanych dzielnic; 

• uruchomienie projektów pilotażowych w miastach (1990–1993), inicjatyw 
wspólnotowych URBAN (1994–1999) i URBAN II (2000–2006), wspierających 
wdrażanie konkretnych działań na rzecz miast i zaniedbanych dzielnic; 

• podpisanie porozumienia bristolskiego (2005), w którym zdefiniowano „społeczność 
zdolną do zrównoważonego rozwoju” jako miejsce, w którym chętnie się mieszka 
i pracuje, zarówno dziś, jak i w przyszłości; 

• przyjęcie karty lipskiej (2007), w której poświęcono szczególną uwagę dzielnicom 
zaniedbanym i określono strategie na rzecz ubogich dzielnic miejskich w ramach 
polityki zintegrowanego rozwoju miejskiego; 

• przyjęcie agendy terytorialnej (2007), w której przyznano polityce miejskiej 
centralne miejsce wśród obszarów finansowania z funduszy strukturalnych na lata 
2007–2013; 

• uruchomienie audytu miejskiego, umożliwiającego zgromadzenie danych 
statystycznych dotyczących jakości życia w miastach europejskich; 

• przyjęcie Zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej (2008), w której 
zaproponowano metody osiągnięcia spójności terytorialnej i która dała impuls do 
debaty nad jej wdrożeniem. 

O ile w pierwszym okresie 1990–1990 zintegrowane podejście nie było powszechnie 
rozumiane i praktykowane, o tyle porozumienie bristolskie, karta lipska i agenda 
terytorialna przyniosły rozwój koncepcji zintegrowanego podejścia. Także strategia 
lizbońska (2000), a następnie göteborska (2001), przyczyniły się do tego rozwoju, 
w szczególności poprzez włączenie do koncepcji pojęć konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju. 

Parlament Europejski stale odgrywał nadrzędną rolę w rozwoju historycznym polityki 
miejskiej na rzecz zaniedbanych dzielnic, w szczególności poprzez działania Komisji 
Rozwoju Regionalnego.  
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Ogólna ocena programowania 2000–2006 dotycząca działań 
prowadzonych na rzecz zaniedbanych obszarów miejskich 

W okresie programowania funduszy strukturalnych 2000–2006 wspólnotowa polityka 
miejska na rzecz zaniedbanych dzielnic nabrała znaczącej wagi, w szczególności za sprawą 
wdrożenia inicjatywy wspólnotowej URBAN II i programu URBACT I.  

Główne wyniki inicjatywy wspólnotowej URBAN II dotyczą: 

• rozpowszechnienia koncepcji zintegrowanego podejścia: działania wynikające z tej 
inicjatywy wymagają koordynacji pionowej i poziomej; 

• wzmocnienia decentralizacji i pomocniczości: poważna i rosnąca odpowiedzialność 
spoczywa na władzach lokalnych, także w zakresie samego definiowania 
wspólnotowej polityki miejskiej; 

• stałego wpływu stymulującego: wykorzystanie funduszy strukturalnych dla celów 
rozwoju lokalnego może pociągać za sobą inwestycje o charakterze publicznym 
i prywatnym. 

W ramach tej inicjatywy 82% funduszy zostało przyznanych na działania ukierunkowane na 
następujące problemy: odnowa fizyczna i środowiskowa, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy. 

Jednocześnie program URBACT umożliwił pomyślną wymianę szeregu doświadczeń 
dotyczących URBAN, w szczególności w zakresie zintegrowanego podejścia.  

Co więcej, w tym okresie aktywna polityka na rzecz zaniedbanych obszarów miejskich 
nabrała w pewnym stopniu konkretnego wymiaru za sprawą regionalnych programów 
operacyjnych i jednolitych dokumentów programowych. 

W dokumentach tych problematyka polityki miejskiej została uwzględniona w różny sposób 
w poszczególnych programach, zarówno jeżeli chodzi o rodzaje działań, jak i wielkość 
przyznanych funduszy. Można ponadto stwierdzić, że wiele regionów zawarło elementy 
rozwoju miejskiego w szerzej zakrojonych środkach, niekoniecznie ukierunkowanych 
wyłącznie na problemy zaniedbanych dzielnic.  

Podsumowując, w ramach tych inicjatyw nastąpiło znaczne wzmocnienie pojęcia 
zintegrowanego podejścia. Nie można jednak jeszcze stwierdzić, że rzeczywiście 
zaprowadzono integrację obejmującą realne zarządzanie obywatelskie i przyswojenie 
środków rozwoju miejskiego.  

 

Polityka europejska na rzecz zaniedbanych obszarów miejskich 
w okresie programowania 2007–2013 

Analiza programów operacyjnych na lata 2007–2013 pokazuje, że w odniesieniu do 
wdrażania polityki wspólnotowej, zwłaszcza w dziedzinie zaniedbanych dzielnic, między 
dawnymi i nowymi państwami członkowskimi występują ogólnie duże dysproporcje. Przede 
wszystkim nowe państwa członkowskie UE nie skorzystały z inicjatywy URBAN, która 
umożliwiła uczestniczącym w niej władzom lokalnym przyswojenie tej polityki. Ponadto po 
przystąpieniu do UE nowe państwa członkowskie prowadziły często politykę miejską 
poprzez działania strukturalne; pilne potrzeby terenowe nie sprzyjały zintegrowanemu 
podejściu. 
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Opracowywanie programów operacyjnych w obrębie narodowych strategicznych ram 
odniesienia każdego państwa podporządkowane było regułom określającym minimalny 
procent środków, jakie powinny być ukierunkowane na realizację celów priorytetowych 
strategii lizbońskiej, z których wiele dotyczy polityki miejskiej na rzecz zaniedbanych 
dzielnic z zastosowaniem zintegrowanego podejścia. 

Co więcej, w programach operacyjnych na lata 2007–2013 nadano duże znaczenie 
zarządzaniu polityką oraz zaangażowaniu władz lokalnych w opracowywanie i wdrażanie 
programów wspierających rozwój miejski, a zwłaszcza poprawę stanu dzielnic znajdujących 
się w sytuacji kryzysowej. 

Programy operacyjne uwzględniające wymiar miejski w obecnym okresie programowania 
stanowią średnio 56,3%. Odsetek ten osiąga 70%, jeśli uwzględnić regionalne programy 
operacyjne z zakresu konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia.  

W okresie 2007–2013 jeden z instrumentów wydaje się szczególnie dostosowany do 
zintegrowanego rozwoju miejskiego: inicjatywa JESSICA. JESSICA ukierunkowana jest 
bowiem na odnowę miast i wywiera stymulujący wpływ poprzez ułatwienie inwestycji 
publicznych i prywatnych w dzielnicach objętych pomocą w ramach funduszy 
strukturalnych.  

Jednocześnie program URBACT II (2007–2013) sprzyja wymianie doświadczeń 
i przekazywaniu sprawdzonych rozwiązań propagujących zintegrowane podejście 
w zaniedbanych dzielnicach. W ramach URBACT II szczególnej analizie poddano dwa 
działania, ponieważ są one ukierunkowane na innowacyjne działania w dziedzinie 
zintegrowanego rozwoju miejskiego: 

• oznaczenie Fast Track, 

• Erasmus dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych wyłonionych w wyborach. 

Przed przystąpieniem do analizy szczegółowych trudności napotkanych przez organy 
zarządzające, w badaniu tym odniesiono się do pakietu antykryzysowego. Wobec kryzysu 
gospodarczego i społecznego, jaki ma miejsce w UE, instytucje i organy krajowe starają się 
bowiem wspierać realizację działań stymulujących inwestycje w celu wznowienia wzrostu. 
W tym kontekście wiele celów priorytetowych odnosi się do wsparcia dla zaniedbanych 
dzielnic.  

 

Wnioski 

Działania na rzecz obszarów miejskich znajdujących się w trudnej sytuacji, podejmowane 
przez Komisję Europejską od początku lat 90., pokazały, że ich powodzenie opiera się 
w dużej mierze na aktywizacji wiedzy mężczyzn i kobiet oraz ich zdolności organizowania 
i koordynowania wspólnych celów.  

Odnowa zaniedbanych dzielnic i ich rewitalizacja prowadzą w istocie do skoncentrowania się 
nie tylko na zewnętrznych aspektach strukturalnych, których znaczenie jest oczywiste, lecz 
także w szczególności na pozamaterialnych aspektach rozwoju. Co więcej, rozwój lokalny 
opiera się głównie na zasobach ludzkich, których zdolność innowacyjna powinna być 
zarazem systematyzowana i wykorzystywana. 
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Dlatego też pierwsze działania w ramach europejskiej polityki na rzecz obszarów miejskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji zmierzały do zlikwidowania nagromadzonych deficytów 
w zakresie usług i infrastruktury, spowodowanych stopniowym pustoszeniem centrów miast 
i ubożeniem dzielnic peryferyjnych. 

Ten rodzaj działań może z pewnością w dalszym ciągu odgrywać ważną rolę gospodarczą, 
jeżeli chodzi o oddziaływanie na podaż, tak aby przynieść odpowiedź na zewnętrzne 
wstrząsy i nowe wymogi popytu i technologii. Rozwój lokalny – a zwłaszcza rozwój 
zaniedbanych dzielnic – jest jednak w dużym stopniu uzależniony od stopnia 
zaangażowania obywateli i innych podmiotów lokalnych w programy, projekty 
rehabilitacyjne i mikroprzedsiębiorczość. 

Jest zatem oczywiste, że polityka publiczna powinna koncentrować się na integracji tych 
poziomów działalności, stymulując podejmowanie inicjatyw lokalnych, ponieważ podmioty 
terenowe skuteczniej identyfikują możliwości społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Aby 
polityka ta była skuteczna, musi ona być rozumiana i podzielana przez mieszkańców 
i podmioty lokalne. 

Stymulowanie aktywności lokalnej w opuszczonych centrach niektórych dużych miast 
i w dzielnicach peryferyjnych jest zatem obowiązkiem władz publicznych na poszczególnych 
szczeblach terytorialnych, zwłaszcza w odniesieniu do większości miast regionów 
o niekorzystnych warunkach. 

Po zakończeniu etapu działań skupionych głównie na sektorach należałoby upowszechnić 
zintegrowane i międzysektorowe strategie rozwoju i ustanowić obowiązek ich 
opracowywania. Przedsięwzięcie to będzie wymagało działań przykładowych, mogących 
wykazać użyteczność wspólnej pracy podmiotów publicznych i prywatnych nad planem 
rozwoju będącym wynikiem porozumienia. Działania te powinny opierać się na elastyczności 
polityki publicznej, wymianie doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, udziale podmiotów 
lokalnych i połączeniu podejścia bottom-up i top-down, z uwagi na wkład obu tych podejść.  

Ponadto Komisja Europejska, jako szczególne miejsce, do którego trafiają różnorodne 
przykłady rewitalizacji miast i właściwego zarządzania pochodzące z państw członkowskich, 
powinna wykorzystać tę okazję do afirmacji i utrwalenia prawdziwej obywatelskiej kultury 
partnerstwa i współpracy w środowisku miejskim. Jedynie stopniowe wprowadzanie 
tego rodzaju kultury może umożliwić poprawę zintegrowanego podejścia na rzecz 
zaniedbanych dzielnic. 

 

Zalecenia 

Jeżeli chcemy maksymalnie zwiększyć oddziaływanie rzeczywistej polityki miejskiej, byłoby 
wskazane, aby Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego 
zaproponowała Komisji Europejskiej uruchomienie w okresie po 2013 r. następujących 
środków: 

• sporządzenie w porozumieniu z państwami członkowskimi „Mapy zaniedbanych 
dzielnic” w UE. Mapa ta powinna zostać opracowana na podstawie szeregu wspólnie 
ustalonych wskaźników sumarycznych; 

• wznowienie inicjatywy wspólnotowej URBAN dla wszystkich państw członkowskich 
lub przynajmniej dla UE-12. W tym celu wystarczyłoby umieścić określoną z góry 
część zasobów finansowych przyznawanych każdemu z tych państw we wspólnej puli 
przeznaczonej wyłącznie dla tych państw, będących jednocześnie uczestnikami 
i użytkownikami puli;  
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• przeznaczenie większych zasobów finansowych na program URBACT, tak aby jego 
misja wymiany doświadczeń i ocen, modelowania i przekazywania sprawdzonych 
rozwiązań była realizowana z powodzeniem, oraz umożliwienie pomocy technicznej 
dla podmiotów lokalnych w ramach programu; 

• udoskonalenie w tym celu struktury bazy danych programu URBACT, tak aby była 
ona bardziej jednolita i łatwiej dostępna w odniesieniu do innowacyjnych działań 
miejskich już zrealizowanych i będących w trakcie realizacji. Omawiana baza danych 
mogłaby stanowić pierwszy krok w kierunku zorganizowania corocznej giełdy 
wymiany doświadczeń i przekazywania sprawdzonych rozwiązań, dotyczących 
głównie tematyki innowacji, zarządzania obywatelskiego i zrównoważonego rozwoju 
zaniedbanych obszarów miejskich; 

• opracowanie przewodnika, którego przedmiotem byłoby „Zarządzanie obywatelskie 
w miastach”, wyjaśniającego tę metodę zarządzania. Przewodnik byłby 
przeznaczony dla decydentów politycznych w miastach, zainteresowanych 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego. Powinien on umożliwić:  

- wyjaśnienie czynników determinujących wartość dodaną zintegrowanego 
i zrównoważonego rozwoju miejskiego,  

- stworzenie, w świetle istniejących praktyk, teoretycznych ram odniesienia dla 
zarządzania, powiązanych ze stosowaniem utrwalonych metod zarządzania 
wspólnymi dobrami, ich funkcjonowania i korzystania z nich; 

• poprawa współpracy między EBI, EFI, EFRR i państwami członkowskimi, zwiększenie 
funduszy z EBI i EFI w celu wspierania kreatywności i wspomagania rozwoju 
aktywności lokalnej, a także przyznawania mikrokredytów na ten cel; 

• stworzenie europejskiego funduszu na rzecz rehabilitacji zaniedbanych obszarów 
miejskich, umożliwiającego finansowanie projektów dotyczących podstawowej 
infrastruktury i tworzenia usług lokalnych (pomoc dla rodzin i osób, drobne usługi 
murarskie, ślusarskie, elektryczne, rozmaite naprawy itp.). Fundusz ten mógłby też 
organizować szkolenia dla zamieszkujących te dzielnice młodych ludzi w trudnej 
sytuacji, którzy chcieliby połączyć siły, aby podejmować tego rodzaju działalność; 

• wspieranie, w ramach nowej edycji programu URBAN, inicjatyw mających na celu 
uniknięcie odpływu ludności na peryferie i wspieranie powrotu mieszkańców do 
centrów miast; 

• wspieranie i stymulowanie rzemiosła artystycznego w dzielnicach znajdujących się 
w trudnej sytuacji, uzupełnione o inicjatywy dotyczące odpowiednich oznakowań. 

 


