
wydarzenia events

_Ac
Polscy i rosyjscy Partnerzy Konsorcjum

I{onferencja EIN:
Ksztaltowanie przestrzeni publicznej

a rozwój miast w zaawansowanym
okresie transformacji gospodarczej

Instytut8UROPEJSKi Bogdan Rogatko
Nieruchomosci Europejski Instytut Nieruchomosci

Konferencje pod tym tytulem zor
ganizowal Europejski Instytut Nieru
chomosci we wspólpracy z Akademia
Górniczo-Hutnicza i nowo powolanym
Miedzynarodowym Instytutem Rozwoju
Miast. Odbyla sie ona 25 maja br. w auli
AGH w Krakowie, pod patronatemhonoro

wymMinisterstwa Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Prezydenta
Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia
Budowniczych Domów iMieszkan.

Program, jak sie okazalo bardzo cieka

wy i bogaty w poruszane problemy oraz
prezentowane przez polskich i zagranicz
nych ekspertów doswiadczenia, ujety zo
stal w trzech panelach dyskusyjnych, do
brze sie uzupelniajacych i rozwijajacych

glówny temat konferencji. W pierwszym
panelu omówiono, na przykladzie kilku
nastu wybranych miast europejskich, po
lityke rozwoju miasta w aspekcie, przede

wszystkim, zagospodarowania prze
strzennego. O problemach w realizacji tej
polityki na przykladzie Krakowa, ale w
odwolaniu do kilku miast i stolic europej
skich, mówila architekt Elzbieta Koterba,

zastepca prezydenta Miasta Krakowa,
odnoszac sie do zwiekszajacej sie ilosci

miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jako jednego z narzedzi
zrównowazonego urbanistycznie rozwo
ju miasta. Temat ten rozwinal, zwracajac
bardziej uwage na spoleczne, a nawet
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polityczne problemy towarzyszace
rozwojowi miast, G{inter Schlusche, ar
chitekt i urbanista, którego zasluga jest
pomoc w kreowaniu polityki spolecznej
po zjednoczeniu Niemiec. Wspomnial

on np. o znaczacym wplywie polskiego
okraglego stolu na budowanie konsensu
su w Niemczech po zburzeniu muru ber
linskiego. Szczególna uwage zwrócil na

role demografii, omawiajac m.in. bardzo
istotny dla miast europejskich w ostatnich
dwudziestu latach, i niezwykle drazliwy,
problem gentryfikacji. Gentryfikacja to,
naj ogólniej rzecz ujmujac, proces zwia

zany z zasiedlaniem przez bogata klase
srednia oraz wyzsza mieszka!'l zajmowa
nych przez ubozsze warstwy. Zwiazany

jest tez z tym zjawiskiem posrednio
problem rewitalizacji zdegradowanych
terenów poprzemyslowych i handlo
wych - jak w Paryzu, portowych - jak w
Londynie, Dublinie i Antwerpii, bardzo

interesujaco omówiony przez niemiec
kiego eksperta. Wspólczesnie miasta po
winny rozwijac sie nie tyle przestrzennie,
czyli anektowac pod np. budownictwo
mieszkaniowe nowe tereny, co jakoscio
wo, czyli p~zeksztalcac, ulepszac tereny

zdegradowane lub niedoinwestowane.
Ale zeby miasta mogly sie rozwijac lepiej
niz inne potrzebne jest przede wszystkim
zrozumienie i przestrzeganie zasady sub
sydialnosci, czyli w uproszczeniu: rzad
centralny powinien pomagac w realizacji

polityki rozwoju miast i to podwójnie,
jako - w kreowaniu zalozen tej polityki
i w stanowieniu dobrego prawa. Problem
ten szeroko i szczególowo, na przykladzie
Wielkich Programów Miejskich reali
zowanych we Francji, omówil Krzysztof
Skalski, architekt i urbanista z wielolet

nim doswiadczeniem w pracy we fran
cuskich samorzadach. Podkreslil on, ze

wbrew pozorom globalizacja, o której sie
coraz czesciej mówi, ulatwia rozwój nie
którym miastom, a inne wytraca poza na
wias rozwoju, ite bez pomocy zewnetrznej
sobie nie poradza, np. rozwinely sie takie

miasta portowe, jak Saint Nazaire, Hawr,
Tuluza, upadly Brest czy Dunkierka, mia
sta o historycznym, dodajmy, znaczeniu.

O problemach w realizacji polityki
miejskiej w Moskwie dyskutowali eksper
cilosyjscy, Leonid Czernyszowi Wladimir
Ponomariow, a o projektach urbanistycz

nych w Hamburgu i Berlinie mówil pol
ski architekt o miedzynarodowej slawie,
Romuald Loegler. We Francji istnieje
oddzielne Ministerstwo Rozwoju Miast, a
w Polsce, jak zauwazyl jeden z prelegen

tów, kreowanie polityki miejskiej przejmu
je Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i jest to krok w dobrym kierunku!

Czy jednak w dobie wspólczesnej jest
mozliwy rozwój miasta bez inwestorów
i deweloperów? O ich roli w kreowaniu
jakosci architektury i o dostepnosci do
infrastruktury technicznej w procesie



arch. Elzbieta Koterba - Wiceprezydent Miasta Krakowa Wladimir Ponomariow, Instytut Bezpieczenstwa
Nuklearnego Rosyjskiej Akademii Nauk

inwestowania dyskutowali i spierali sie:
Yann Guen, wiceprezes Mayland Real

Estete - nb. glówny sponsor konferencji,
która dzieki temu byla nieodplatna; Lila
Csillag, architekt i urbanista Mayland
Real Estete; Jan Friedberg, byly wice
prezydent miasta, ekspert ds. transpor
tu miejskiego - a dyskusje moderowal

Andrzej Wyzykowski, glówny architekt
Miasta Krakowa. Dyskutanci doszli do
zgodnego wniosku, ze interesy inwe
storów i wladz lokalnych nie musza byc
wcale kolizyjne, jesli tylko madrze sie je
rozumie i konsekwentnie realizuje.

Podsumowaniem tego panelu bylo
zaprezentowanie roli i problemów

Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
w Polsce i na swiecie, przez przedstawi
ciela Fundacji Centrum PPP, Bartosza
Mysiorskiego. Definiujac to narzedzie
w rozwoju miast, do tej poryw Polsce jesz
cze niedoceniane, ale kojarzone w kontek
scie mozliwosci korupcyjnych, okreslii
on, ze: sa to projekty inwestycyjno-eksplo

atacyjne, realizowanewoparciu o umowe
dlugoterminowa wspólnie przez wladze
publiczne i podmioty sektora prywatne
go, których celem jest stworzenie niezbed
nej infrastruktury rzeczowej, finansowej
i organizacyjnej, umozliwiajacej swiadcze
nie uslug publicznych. PPP jest wzglednie
nowa forma realizacji zadan publicznych,

i trwa praktycznie w Europie dopiero 15lat.
PPP to nie prywatyzacja, ale w pewnych
aspektach ja zastepuje. Nie jest tez kon
cesja, bo realizujac kontrakt koncesyjny
inwestor ma pieniadze od uzytkowników,
a w PPP - od wladz publicznych. Aby do
szlo do podpisania umowy o wspólpracy

w ramach PPP powinno sie znac wzajem
ne korzysci - po stronie sektora publicz

nego: szybsze wdrazanie projektów, wyz
sza jakosc uslug i wzrost innowacyjnosci

w dostarczaniu uslug, po stronie sektora
prywatnego: stabilny, dlugotermino
wy kontrakt, niezaleznosc od rocznego
budzetu sektora publicznego.

PPP jest w Polsce jeszcze w powija

kach, wyprzedzaja nas w tym wzgledzie
nawet Rumunia i Bulgaria. "Bylismy
pionierem na etapie tworzenie prawa,

jestesmy outsiderami na etapie jego
wykorzystania." Ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym pochodzi z 19
grudnia 2008r., a o koncesji na roboty

budowlane lub uslugi ze stycznia2009 r.
Obecnie podpisane umowy stanowia tyl
ko ok. 15-20% pierwotnej liczby zgloszel1.
A przeciez w perspektywie europejskiej

jest to jedno z lepszych narzedzi zrówno
wazonego miasta, i nie ma sie co bac tej
dodatkowej literki P (Prison).

Na ostatnie konferencyjne pyta
nie, dlaczego niektóre miasta bogaca sie
bardziej od innych, odpowiadali samo
rzadowcy i eksperci powiazani z przed
siewzieciami inwestorskimi. Dyskusje

moderowal Wladyslaw J. Brzeski, jeden
z czolowych pionierów transformacji pol
skiego rynku nieruchomosci, propaguja

cy idee miasta zwartego.
Dla perspektywicznej analizy rynku

nieruchomosci - a zatem i dla zrówno

wazonego ekonomicznie rozwoju miasta,
bo rynek nieruchomosci nie funkcjonuje
samodzielnie, ale w wysokim stopniu

uwarunkowany jest przez otoczenie spo
leczno-ekonomiczne, a nie na odwrót

- kluczowy jest zwiazek m iedzy przyszlym
popytem mieszkaniowym a struktura
i dynamika zatrudnienia i zaludnienia.

Te czynniki nalezy miec na uwadze
przy kreowaniu polityki miejskiej. Na
przykladzie Krakowa temat ten szeroko

rozwinela, powolujac sie na dane staty
styczne, Monika Piatkowska, dyrektor
Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta
UKM, przekonujac, ze najwaznieisza dla
wizerunku miasta, który powinien prze
kladac sie na satysfakcje samych miesz

kanców z zycia w danym miescie, jest jego
marka. Marka Krakowa jest obecnie juz
porównywalna z marka Polski, by jednak
nadal ja wzmacniac, potrzebna jest wiek
sza otwartosc na inwestorów, w tym za
granicznych, oraz aktywne, dynamiczne
utrzymanie atrakcyjnosci turystycznej
i kulturalnej Krakowa. O ekonomicznym

wymiarze rozwoju miasta dyskutowali
tez Jacek Kolibski, prezes Europejskiego
Instytutu Nieruchomosci, socjolog Jacek
Wojciechowicz oraz Janusz Lipinski,

ekonomista zduzym doswiadczeniem we
wspólpracy z duzymi inwestorami.

Warto podkreslic, ze konferencje
poprzedzilo podpisanie - bardzo waz
nego dla tych idei i zadan, które na kon
ferencji znalazly wyraz - porozumienia
o wspólpracy pomiedzy instytucjami
i uczelniami z Rosji i z Polski. Podczas ob
rad Forum Regionów Polska-Rosja, od

bywajacego sie w Krakowie w dniach 21
i 22 maja br., zlozono podpisy pod umowa
konsorcjum "Miedzynarodowy Instytut
Rozwoju Miast", którego celem bedzie
osiagniecie wspólnych celów i zadan
w dziedzinie innowacji, poprzez integra
cje naukowego, edukacyjnego i innowa
cyjnego potencjalu Partnerów. Z tresci
umowy Konsorcjum wynika, ze bedzie
ono dzialalo m.in. poprzez:
prowadzenie badan, przygotowanie
i szkolenie specjalistów w dziedzinie zarza

dzania miastami, szczególnie w zakresie
zarzadzania infrastruktura i obiektami
nieruchomosci;

ksztaltowanie polityki mieszkaniowej:
harmonizowanie polityki spolecznej

z rozwojem gospodarki rynkowej w sek
torze mieszkalnictwa;

podwyzszenie standardów ksztalcenia
w zakresie zarzadzania infrastruktura

miejska i obiektami nieruchomosci so
cjalnych i komercyjnych oraz pomoc
w ksztalceniu studentów na uniwersy

tetach i innych instytucjach edukacyj
nych w krajach partnerskich;

swiadczenie uslug doradczych samo
rzadom i firmom w realizacji projektów
inwestycyjnych, majacych na celu mo
dernizacje i rozbudowe infrastruktury
miejskiej;
tworzenie korzystnych warunków dla

finansowania programów, projektów
i prac badawczych oraz edukacyjnych,
zapewniajacych zrównowazony rozwój
miast.

Powolanie Instytutu o takich celach
i zadaniach to dowód na zrozumienie pa

lacej potrzeby merytorycznego wsparcia
dazen wladz krajowych, regionalnych
i samorzadowych dazacych do zrówno

wazonego rozwoju miast europejskich.

property journa11lipiecjuly 2012157


