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Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszają na kolejną ogólnopolską konferencję z cyklu PROREVITA.  

Złożoność systemów miejskich, a także ich postępująca degradacja gospodarcza, społeczna  
i przestrzenna zmusza miasta do zintensyfikowania i zintegrowania działań z zakresu rewitalizacji, 
planowania i zarządzania ich rozwojem.  

W obliczu zmieniających się uwarunkowań jednostki samorządu terytorialnego miast stanęły 
przed wieloma nowymi wyzwaniami wyprowadzenia ze stanu kryzysowego fragmentów lub nawet 
całych miast, za które są odpowiedzialne. Pierwsza w Polsce ustawa o rewitalizacji z 2015 r. oraz 
Krajowa Polityka Miejska wprowadziły nowe zasady prawno-organizacyjne odnowy obszarów 
zdegradowanych. Dokumenty te bardzo mocno podkreśliły społeczno-gospodarczy, a nie tylko 
przestrzenny i techniczny charakter procesów rewitalizacji miast. Obszary nasycone obiektami 
historycznymi stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania, za sprawą swego znaczenia dla 
kształtowania lokalnej tożsamości oraz – w licznych przypadkach – znacznej degradacji przestrzennej, 
społecznej i gospodarczej. Integracja aspektów architektoniczno-urbanistycznych związanych m.in.  
z ochroną wartości kulturowych oraz przywracaniem do życia obszarów zabytkowych z aspektami 
społecznymi i gospodarczymi wymuszają zatem konieczność współpracy ekspertów z wielu dziedzin.  

W konsekwencji kompleksowość i integracja działań, a także partycypacja i partnerstwo stają 
się kluczowymi elementami nowych programów rewitalizacji w najbliższych latach. Wprowadzone 
zmiany legislacyjne dają wiele możliwości jednostkom samorządu terytorialnego, ale rodzą także szereg 
pytań, wątpliwości i zagrożeń, z którymi muszą poradzić sobie samorządy. Wsparciem dla procesów 
rewitalizacji powinni być wysoko wykwalifikowani specjaliści dysponujący interdyscyplinarną wiedzą, 
praktycznymi umiejętnościami oraz nowoczesnymi kompetencjami społecznymi, którzy odpowiedzialnie 
i w sposób zintegrowany podejmą wyzwania stojące przed polskimi miastami, a także zapewnią 
efektywną współpracę poszczególnych interesariuszy. 

Celem tegorocznej konferencji PROREVITA jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów 
między środowiskiem naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji 
pozarządowych. Proces wymiany wiedzy i doświadczenia pozwoli na sformułowanie wniosków 
dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania procesu rewitalizacji miast. Konferencji towarzyszyć 
będzie prezentacja dobrych praktyk i wyników badań dotyczących procesów rewitalizacji w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym, a także sprawnego zarządzania tym 
procesem. Mamy nadzieję, iż spotkanie zaowocuje także wyznaczeniem nowych kierunków prac 
badawczych oraz pogłębi relacje pomiędzy środowiskiem naukowym i samorządowym. 
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Główne bloki tematyczne 

 Zarządzanie procesami rewitalizacji 
a. Zintegrowane planowanie procesów rewitalizacji  
b. Integracja źródeł finansowania procesów rewitalizacji – hybrydowe mechanizmy 

finansowania 
c. Systemy monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji 
d. Integracja procesu dydaktycznego na rzecz rewitalizacji – dobre przykłady 

 Społeczność w procesie rewitalizacji 
a. Partycypacja i partnerstwo – integracja i współpraca interesariuszy procesów 

rewitalizacji 
b. Obszary zdegradowane – koncentracja i złożoność negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych 
c. Tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji 
d. Ekonomia społeczna 

 Przestrzeń w procesie rewitalizacji 
a. Rozwój i przekształcenia historycznych centrów miast 
b. Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne oraz ochrona dziedzictwa kulturowego  
c. Kształtowanie krajobrazu kulturowego oraz przyjaznych przestrzeni publicznych  
d. Adaptacja terenów poprzemysłowych i powojskowych 
e. Innowacyjne rozwiązania techniczne i ekologiczne 

 

Komitet Naukowy 

 prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki) 

 prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich (Politechnika Łódzka) 

 prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak (Politechnika Łódzka) 

 prof. dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski (Politechnika Łódzka) 

 prof. dr hab. Elżbieta Michałowska (Uniwersytet Łódzki) 

 prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Towarzystwo Urbanistów Polskich) 

 prof. dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska (Uniwersytet Łódzki) 

 prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji) 

 dr Aleksandra Jadach – Sepioło (Szkoła Główna Handlowa) 

 dr Mariusz E. Sokołowicz (Uniwersytet Łódzki) 
 

Sekretariat naukowy 

 mgr Ewa M. Boryczka (Uniwersytet Łódzki) 

 dr inż. arch. Maria Dankowska (Politechnika Łódzka) 

 mgr Magdalena Sowińska (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) 

 

Uczestnicy konferencji 

 Eksperci i naukowcy z Polski oraz krajów europejskich 

 Przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

 Studenci i doktoranci wyższych uczelni 
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Opłaty konferencyjne  

 Uczestnictwo w konferencji bez artykułu i prezentacji jest bezpłatne 

 Uczestnictwo w konferencji z prezentacją bez artykułu jest bezpłatne 

 Uczestnictwo w konferencji z prezentacją i opłatą za publikację artykułu wynosi 400 zł/artykuł. 
Kwotę prosimy przesłać na konto: Bank PeKaO S.A o/Łódź, ul. Kościuszki 63,  
nr konta 43 1240 3015 1111 0000 3412 3414  
z dopiskiem „PROREVITA 2016 imię i nazwisko” 

Zgłoszenia 
Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktami (maks. 250 słów) należy przesyłać na wypełnionych 
formularzach zgłoszenia na adres: prorevita@uni.lodz.pl w terminie do 15.06.2016 r.  

Publikacja  

 Artykuły po uprzednich recenzjach opublikowane zostaną w czasopiśmie „Gospodarka w teorii i 
praktyce” (lista B, MNiSW: 9 pkt) lub w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Politechnikę 
Łódzką 

 W przypadku, gdy zgłoszony artykuł nie otrzyma pozytywnych recenzji organizatorzy nie zwracają 
wniesionej opłaty za publikację 

Ważne terminy  
15.06.2016 r. – termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami artykułów 
01.07.2016 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia artykułu, opracowanie programu konferencji 
31.08.2016 r. – termin wniesienia opłat za publikację artykułu 
15.09.2016 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów atykułów 
27-28.10.2016 r. – termin konferencji 

Noclegi 
Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników  

Kontakt 
Uniwersytet Łódzki,  
Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska  
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 
tel.: 42 635 53 27, fax.: 42 665 57 50,  e-mail: prorevita@uni.lodz.pl 
osoba do kontaktu: mgr Ewa M. Boryczka 

Politechnika Łódzka,  
Instytut Architektury I Urbanistyki, Zakład Historii Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków 
90-924 Łódź, ul. Politechniki 6a 
tel.: 42 631 35 41,  e-mail: prorevita@uni.lodz.pl 
osoba do kontaktu: dr inż. arch. Maria Dankowska 

Partnerzy 
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej 
Art Inkubator 
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji 
Towarzystwo Urbanistów Polskich 
Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCICH 


