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Partycypacja w ustawie o rewitalizacji: 
art. 5, 6 i 7 
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Należy zwrócić uwagę, że partycypacji społecznej jest poświęcony 
odrębny rozdział ustawy, umieszczony zaraz po przepisach ogólnych. 

• W czym i jak partycypują interesariusze? 

Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i 
ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, 
w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach 
Komitetu Rewitalizacji, o którym mowa w art. 7. 

• KOMENTARZ: Partycypacja dotyczy wszystkich etapów procesu rewitalizacji: 
przygotowania GPR, realizowania go i ewaluowania. Szczególnymi formami partycypacji są: 
udział interesariuszy w konsultacjach i Komitecie Rewitalizacji. 
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• 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami 
znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

• 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

• 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 
gminy działalność gospodarczą; 

• 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 
gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne; 

• 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

• 6. organy władzy publicznej; 

• 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze 
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Art.2.2. 
Interesariuszami 

rewitalizacji, 
zwanymi dalej 

"interesariuszami”, 
są w szczególności: 
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Ust. 2. Przygotowanie, prowadzenie i 
ocena rewitalizacji, o których mowa w 

ust. 1, polegają w szczególności na: 

1) poznaniu potrzeb i oczekiwań 
interesariuszy oraz dążeniu do 

spójności planowanych działań z tymi 
potrzebami i oczekiwaniami; 

2) prowadzeniu, skierowanych do 
interesariuszy, działań edukacyjnych i 

informacyjnych o procesie 
rewitalizacji, w tym o istocie, celach, 
zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz o 
przebiegu tego procesu; 

3) inicjowaniu, umożliwianiu i 
wspieraniu działań służących 

rozwijaniu dialogu między 
interesariuszami oraz ich integracji 

wokół rewitalizacji; 

4) zapewnieniu udziału interesariuszy 
w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących rewitalizacji, w 
szczególności gminnego programu 

rewitalizacji; 

5) wspieraniu inicjatyw zmierzających 
do zwiększania udziału interesariuszy 

w przygotowaniu i realizacji gminnego 
programu rewitalizacji; 

6) zapewnieniu w czasie 
przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji możliwości 
wypowiedzenia się przez 

interesariuszy. 
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Ust. 3: 

• W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji 
dąży się, aby działania, o których mowa w ust. 2, 
skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich 
interesariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz 
wszystkich interesariuszy prowadzących na obszarze 
rewitalizacji działalność, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 
3 i 4. 
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Brak kontaktu 

•Brak kontaktu władzy z mieszkańcami jest dziś nie tylko formą sprawowania władzy skrajnie złą, ale też – niezgodną z prawem. Wiele 
przepisów prawa nakłada na władze OBOWIĄZEK utrzymywania kontaktu z mieszkańcami co najmniej na poziomie udostępniania im 
informacji publicznej. 

Informowanie 

•Informowanie to najprostsza forma uczestnictwa, angażująca obywateli w najmniejszym stopniu. Działania władz sprowadzają się do 
poinformowania obywateli o decyzjach ich dotyczących. Nie ma tutaj miejsca na jakikolwiek aktywny wpływ ludzi na kształt 
podejmowanych przez władzę działań, sprowadza ich jedynie do roli biernych odbiorców. 

Konsultacje 

•Konsultowanie jest kolejnym „stopniem” na drabinie partycypacyjnej ze względu na zwiększony udział obywateli w prowadzonych 
działaniach. Poza poinformowaniem, władza daje obywatelom możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań. Osoby 
uczestniczące w konsultacjach występują niejako w roli „doradców”, których pyta się o zdanie i opinie w konkretnej sprawie. Głosy 
obywateli są więc rozważane, choć nie ma gwarancji, że zostaną wzięte pod uwagę. Obecnie, ze względu między innymi na regulacje 
prawne, jest to jedna z najpopularniejszych form partycypacji obywatelskiej w Polsce. 

Partycypacja 

•Współdecydowanie jest najwyższym stopniem partycypacji obywatelskiej ze względu na pełne partnerstwo pomiędzy władzą a 
obywatelami polegające na przekazaniu obywatelom części kompetencji (ale i tym samym odpowiedzialności) dotyczących 

•podejmowanych działań i decyzji. Poniekąd to wprowadzenie przez władzę w życie prostego (choć bardzo trudnego w rzeczywistości) 
założenia, że „ludzie wiedzą lepiej, czego im potrzeba”. Tym samym obywatele mają realny wpływ na planowane, dotyczące ich 
(bezpośrednio lub pośrednio) działania. 



Jak informujemy? 
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Rzetelnie (plusy i minusy proponowanych rozwiązań) 

Powszechnie (media dostosowane do odbiorców, najlepiej różnorodne: 
plakaty na klatkach, internet, radio, bezpłatna gazeta, „poczta pantoflowa”) 

W odpowiednim czasie (informacja musi być podana odpowiednio wcześniej) 

W formie dostosowanej do kompetencji odbiorców (prosty język, jasnopis.pl) 



Partycypacja to nie tylko 
konsultacje społeczne 
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Zdjęcia: www.centrumwiedzy.org 



Spacery badawcze 
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Stały punkt konsultacyjno-
informacyjny 

 
Mobilne punkty konsultacyjne 
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Zdjęcia: www.centrumwiedzy.org 



Wizyty w podwórkach lub mikro-
festyny sąsiedzkie 
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Zdjęcia: www.centrumwiedzy.org 



Warsztaty i gry miejskie 
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Zdjęcia: www.centrumwiedzy.org 



Wywiady (badania jakościowe) 
 

Sondy, ankiety (badania 
ilościowe) 

 
Debaty 
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Pula środków, o których decydują sami 
mieszkańcy (jak budżet partycypacyjny) 
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Możliwość zgłoszenia 
własnych zadań przy wkładzie 

koncepcyjnym lub 
niematerialnym (inicjatywa 

lokalna) 
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Zdjęcie: www.muzeumpragi.pl 


