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1. Imię i nazwisko 

 

Piotr Idczak 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne 

 

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału 

Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 

2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności 

regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce”. Praca przygotowana została pod 

kierunkiem prof. dr hab. Ewy Małuszyńskiej. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. 

Mirosława Klamut z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Bohdan 

Gruchman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

Tytuł magistra ekonomii uzyskany w dniu 1 czerwca 2006 r., potwierdzony dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w zakresie studiów 

europejskich prowadzonym na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Praca magisterska pt. „Efekty polityki 

wyrównywania poziomu rozwoju na obszarze nowych krajów Federacji Niemieckiej” napisana 

pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Gruchmana. 

 

Zaświadczenie z dnia 15 września 2008 r. o ukończeniu Studium Pedagogicznego stanowiące 

dowód uzyskania przygotowania pedagogicznego do pracy nauczycielskiej wydane przez 

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub artystycznych. 

 

1. Od 1 października 2006 r. do 30 września 2010 r. - doktorant studiów stacjonarnych na 

Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu). 

2. Od 1 września 2010 r. do 30 września 2015 r. - specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i 

sprawozdawczości oraz członek zespołu ds. badania losów absolwentów w ramach 

projektu Kadry dla Gospodarki realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Poznaniu. 

3. Od 18 października 2010 r. do 17 października 2011 r. – asystent w Katedrze 

Europeistyki na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu. 

4. Od 18 października 2011 r. do nadal – adiunkt w Katedrze Europeistyki na Wydziale 

Gospodarki Międzynarodowej (obecnie Instytut Gospodarki Międzynarodowej) 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
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4. Informacja o osiągnięciach naukowych, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

4.1. Prezentacja głównego osiągnięcia naukowego 

 

Idczak, P., & Musiałkowska, I. (2022). Financial Engineering in Sustainable Funding of Urban 

Development in the EU. Reflections on the JESSICA Initiative. Berlin/Boston: De Gruyter. 

https://doi.org/10.1515/9783110762198 

 

Recenzent wydawniczy: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 

 

Książkę przygotowano w ramach projektu badawczego 2015/19/D/HS5/01561 finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

4.2. Prezentacja cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

 

Idczak, P., & Mrozik, K. (2021). The territorial impacts of JESSICA projects in municipalities: 

evidence from the city of Poznań. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), 

293–307. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.21 

Idczak, P., Mrozik, K., & Musiałkowska, I. (2021). Spatial distribution of jessica funding across 

polish municipalities. Perspective of territorial dimension of eu cohesion policy. Studia 

Regionalne i Lokalne, 85(3), 7–20. https://doi.org/10.7366/1509499538501 

Idczak, P., & Musiałkowska, I. (2019). The Capacity of JESSICA Projects to Repay Loans Based 

on Own Revenues. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(2), 141–157. 

https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070208 

Idczak, P., & Musiałkowska, I. (2021). Urban Regeneration as a Specific Type of Public Policy 

Response to Urban Decline. The Case of Poland. Open Political Science, 4(1), 204–218. 

https://doi.org/10.1515/openps-2021-0019 

Musiałkowska, I., & Idczak, P. (2020). JESSICA initiative to support sustainable urban 

development projects in Poland. In I. Musiałkowska, P. Idczak, & O. Potluka (Eds.), EU 

Cohesion Policy in Eastern and Southern Europe: Taking Stock and Drawing Lessons for the 

Future (pp. 169–200). Berlin, Boston: De Gruyter. 

https://doi.org/10.1515/9788395720451-009 

Idczak, P., Musiałkowska, I., & Mrozik, K. (2019a). Ecosystem services in the appraisal of the 

economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA 

initiative, 70(3), 114–129. https://doi.org/10.34659/2019/3/38 

Idczak, P., Musiałkowska, I., & Mrozik, K. (2019b). Zdolność projektów JESSICA do 

oddziaływania na procesy rynkowe w miastach. Biuletyn KPZK, 273/274, 202–222. 

Pobrane z https://journals.pan.pl/dlibra/publication/131028/edition/114442/content 

Musiałkowska, I., & Idczak, P. (2018a). Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? 

The Polish case study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 536, 

143–151. https://doi.org/10.15611/pn.2018.536.13 

 

Artykuły powstały w ramach projektu badawczego 2015/19/D/HS5/01561 finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki. 

https://doi.org/10.1515/9783110762198
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.21
https://doi.org/10.7366/1509499538501
https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070208
https://doi.org/10.1515/openps-2021-0019
https://doi.org/10.1515/9788395720451-009
https://doi.org/10.34659/2019/3/38
https://journals.pan.pl/dlibra/publication/131028/edition/114442/content
https://doi.org/10.15611/pn.2018.536.13
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4.3. Omówienie osiągnięcia naukowego 

4.3.1. Wprowadzenie 

 

Po obronie pracy doktorskiej (2010 r.) moje zainteresowania naukowe skoncentrowały się 

na obszarach problemowych w miastach. Jednocześnie był to czas kiedy uruchomiono pomoc 

zwrotną na rozwój obszarów miejskich oferowaną w ramach funduszy europejskich poprzez 

inicjatywę JESSICA. Moje zainteresowanie wzbudził zwłaszcza fakt, że ta forma wsparcia 

finansowego nie cieszyła dużo popularnością wśród potencjalnych beneficjentów. Pierwsze 

wnioski zebrane w trakcie badań eksploracyjnych w regionie Wielkopolski (prowadzonych 

wspólnie z prof. Idą Musiałkowsą) zostały zaprezentowane w referacie pt. „JESSICA, an 

efficient instrument in the regeneration process of degraded urban areas? Case of the 

Wielkopolska region”, wygłoszonym na konferencji Regional Studies Association pt. "Shape 

and be shaped. The future dynamics of regional development" w Tampere w Finlandii 

odbywającej się w dniach 5-8 maja 2013 roku. W kolejnym kroku przygotowałem referat w 

odpowiedzi na zaproszenie wystosowane do młodych naukowców przez Dyrekcję Generalną 

Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej i miejskiej, Komitet Regionów oraz Regional 

Studies Association do udziału w Open Days Master Class 2014. Referat pt. „The Jessica 

initiative as an effective and efficient tool for urban regeneration" uzyskał akceptację 

organizatorów i znalazłem się w gronie 29 uczestników z całej Europy oraz trzech krajów 

pozaeuropejskich, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w tym wydarzeniu (więcej na ten 

temat w punkcie 7).  

Wyróżnienie to stanowiło ważną zachętę do kontynuowania badań, a także do pozyskania 

środków na ten cel. W 2015 roku przy współpracy prof. Idy Musiałkowskiej złożyłem wniosek 

o dofinansowanie projektu badawczego pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

miejskich w ramach inicjatywy JESSICA” w ramach konkursu SONATA-10 ogłoszonego przez 

Narodowe Centrum Nauki. Przedstawiony we wniosku projekt został pozytywnie oceniony i 

uzyskał dofinansowanie - nr 2015/19/D/HS5/01561. Równocześnie ukazała się pierwsza 

publikacja (Musiałkowska & Idczak, 2016) zawierająca najważniejsze wnioski zebrane z 

dotychczas prowadzonych badań ograniczonych do regionu Wielkopolski. Pozyskanie grantu 

badawczego pozwoliło na rozszerzenie zakresu przestrzennego badań i objęcie badaniem 

wszystkich zrealizowanych projektów w pięciu regionach Polski, które wdrożyły inicjatywę 

JESSICA. W 2018 roku ukazał się pierwszy artykuł (Musiałkowska & Idczak, 2018b) 

przedstawiający wstępne wyniki badań obejmujące wszystkie projekty JESSICA w pięciu 

regionach. Przedstawiona w tym artykule analiza miała charakter rozpoznawczy i stanowiła 

punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych badań. Artykuły naukowe wymienione w punkcie 

4.2 powstawały w latach 2018 – 2021 i stanowią cykl tematycznie powiązanych publikacji. 

Począwszy od pierwszego artykułu (Musiałkowska i Idczak, 2018a) każdy kolejny rozwijał 

problem wskazany w poprzednim lub szczegółowo poruszał określone zagadnienie związane z 

inicjatywą JESSICA. Monografia naukowa przedstawiona w punkcie 4.1 zawiera tło 

teoretyczne stanowiące podbudowę do całości prowadzonych badań oraz w sposób zbiorczy 

prezentuje najistotniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje. Monografia naukowa wraz z cyklem 

tematycznie powiązanych artykułów stanowią spójny zbiór publikacji naukowych 

prezentujących całość badań nad inicjatywą JESSICA.  
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Zarówno monografia naukowa, jak i cykl tematycznie powiązanych artykułów powstały 

przy udziale co najmniej dwóch autorów, a zatem są publikacjami wieloautorskimi. Pragnę 

podkreślić, że mój wkład w powstanie każdej z publikacji wymienionych w punktach 4.1 i 4.1 

był przeważający. Stosowne oświadczenie wskazujące na merytoryczny wkład poszczególnych 

autorów w powstanie każdej z wymienionych publikacji stanowi odrębny załącznik do 

wniosku. 

 

4.3.2. Uzasadnienie wyboru obszaru badawczego 

 

Miasta i aglomeracje miejskie powszechnie uznawane są za główne ośrodki wzrostu 

gospodarczego, które decydują o rozwoju regionów i w szerszej perspektywie całych krajów. 

Z jednej strony oferują ludności różnorodne miejsca pracy, dostęp do usług, w tym bogatej 

sfery kulturalnej i możliwości rozwoju osobistego, dzięki którym miasto staje się atrakcyjnym 

miejscem do życia. Z drugiej strony zapewniają przedsiębiorstwom podaż siły roboczej 

cechującej się pożądaną wiedzą fachową i doświadczeniem, obecność instytucji finansowych, 

a także szeroki rynek sprzedaży, które to niewątpliwie czynią je doskonałym miejscem do 

prowadzenia biznesu. Wzajemne przenikanie się tych sfer znajduje swoje odzwierciedlenie w 

ciągłych modyfikacjach przestrzeni miejskiej oraz w stosunkowo szybkim dostosowywaniu się 

różnych funkcji miejskich do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorstw (Mikrut-Majeranek, 

2015). Miasta są zatem miejscami permanentnej transformacji, w której przeważa dyskurs o 

wzroście rozumianym zarówno w kategoriach dobrobytu społecznego, jak i ekspansji miejskiej 

(Thorns, 2002). Procesy te są wzmacniane przez działanie czynników aglomeracyjnych, które 

skłaniają konsumentów, pracowników i przedsiębiorstwa do koncentracji w danym obszarze, 

ponieważ mogą oni w ten sposób czerpać dodatkowe korzyści wynikające z pozytywnych 

efektów zewnętrznych i efektów skali. 

Jednakże koncentracja zasobów w miejscu o dużym zagęszczeniu ludności i różnych 

rodzajów działalności może również skutkować pojawieniem się negatywnych efektów 

zewnętrznych, jak np. zatłoczenie komunikacyjne, zanieczyszczenie powietrza, wzrost cen 

nieruchomości i deficyt mieszkań, niekontrolowana zabudowa miejska, rosnące koszty 

infrastruktury miejskiej, problemy społeczne i zdrowotne, wzmożona przestępczość, 

zdegradowane środowisko i w konsekwencji niska jakość życia (Capello & Faggian, 2002; 

Duranton & Kerr, 2018; Glaeser, 2010; Hołuj, 2018; Krugman & Wells, 2012; Paradowska, 

2006; Regnier & Legras, 2018; Stiglitz, 2013; van den Bergh, 2010; Verhoef & Nijkamp, 2008). 

Rozważania te pozwalają stwierdzić, że te same siły rynkowe, które sprawiają, że miasto jest 

„zwarte”, spójne i dobrze prosperujące, mogą również prowadzić do występowania 

nierówności wewnątrz obszarów miejskich. Pogląd ten potwierdzają badania dotyczące 

segregacji społecznej w miastach europejskich. Musterd i współpracownicy (2017) oraz 

Fainstein i Fainstein (2018) wykazali, że w niektórych miejscach położonych w obszarach 

śródmiejskich lokalne populacje doświadczają trudności z powodu nagromadzenia zjawisk 

niekorzystnych, np. złe warunki mieszkaniowe, bezrobocie, niska jakość edukacji, trudności 

lub nawet brak dostępu do niektórych usług publicznych. Ich badania wskazują także, że 

koncentracja nierówności prowadzi do polaryzacji społecznej i przestrzennej. Nierówny 

rozkład bogactwa w przestrzeni miejskiej prowadzi do terytorialnego podziału dzielnic 

mieszkaniowych na te zamieszkiwane przez bogatsze i te zamieszkiwane przez biedniejsze 
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grupy społeczne. Wyraźnie więc wyłaniają się dwie odrębne i przeciwstawne strefy miejskie 

istniejące obok siebie, a mianowicie – z jednej strony obszary stabilnego rozwoju i zamożności, 

z drugiej – obszary ubogie, doświadczające niskiej jakości życia. Typowy rozkład przestrzenny 

degradacji miejskiej pokazuje, że najuboższe obszary znajdują się na ogół w starszych 

dzielnicach miast – tj. strefach upadającego przemysłu, z ubogą zabudową mieszkaniową, 

dotkniętych bezrobociem i zamieszkiwanych przez ludność dotkniętą różnymi przejawami 

wykluczenia społecznego. 

W związku z tym, choć miasta są powszechnie uważane za siłę napędową współczesnego 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i krajów (European Commission, 2011), nie 

rozwijają się one równomiernie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę przestrzenny wymiar 

ich rozwoju. Dotyczy to nie tylko znacznych różnic zauważalnych w poziomie tempa ich 

wzrostu w ostatnich dziesięcioleciach, ale odnosi się także do występowania nierówności 

wewnątrzmiejskich będących efektem degradacji niektórych obszarów i oddziaływania 

zjawiska zróżnicowania przestrzennego między dzielnicami miejskimi. Pogłębianie się tych  

tendencji dowodzi, że niektóre miasta stoją w obliczu poważnych zagrożeń związanych ze 

stagnacją gospodarczą lub nawet gospodarczym upadkiem (European Commission, 2011; 

OECD, 2018). Pomimo bezprecedensowego wzrostu w ostatnich dziesięcioleciach, miasta 

uważane są także za główne źródło poważnych problemów, takich jak starzenie się 

społeczeństwa, bezrobocie, wykluczenie społeczne, segregacja itp. Porównanie sytuacji miast 

europejskich wskazuje, że w różnym stopniu doświadczają one trudności z powodu rosnącego 

udziału ludności zagrożonej ubóstwem, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz 

obszarów poprzemysłowych powstałych na skutek niewystarczających zdolności do sprostania 

globalnej konkurencji (Budde et al., 2010; Colini, Czischke, Güntner, Tosics, & Ramsden, 2013). 

Postępująca degradacja infrastruktury miejskiej i niekorzystne zmiany demograficzne nie tylko 

negatywnie wpływają na lokalny rynek pracy, ale także zniechęcają przedsiębiorstwa do 

inwestowania. 

Podobny obraz zróżnicowań wewnątrzmiejskich pojawia się również wśród polskich miast. 

Ogólnie rzecz biorąc, pewną cechą trendów rozwojowych polskich miast jest to, że pomimo 

znacznego wzrostu przeciętnego poziomu życia w miastach w ostatnim czasie, istnieją 

badania, które wskazują nie tylko na pogłębianie się dysproporcji społecznych, ale także na 

ubożenie biedniejszych grup społecznych. Istniejące nierówności wynikające z postępującej 

degradacji substancji materialnej (budynki i infrastruktura miejska), a także niekorzystne 

zmiany demograficzne, mają negatywny wpływ na lokalny rynek pracy i nie sprzyjają 

rozwojowi działalności gospodarczej (Jarczewski & Ziobrowski, 2010; OECD, 2011; 

Węcławowicz, Łotocka, & Baucz, 2010). Ponadto w przypadku wielu miast odnotowuje się 

spadek liczby ludności połączony z intensywnym procesem suburbanizacji (Heffner, 2016; 

Stryjakiewicz, Ciesiółka, & Jaroszewska, 2012). Niektóre dzielnice miast, w tym także centra 

miast, a nawet całe miasta, utraciły swoje pierwotne funkcje gospodarcze, co w konsekwencji 

mniejszych szans na rynku pracy dodatkowo pogłębiło polaryzację między mieszkańcami 

miast. Widocznym znakiem transformacji urbanistycznej jest także stosunkowo duży udział w 

przestrzeni miejskiej terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych. W 

rzeczywistości te wielorakie zmiany urbanistyczne dotyczą różnych dziedzin życia publicznego, 

a ich przyczyny mają niewątpliwie charakter strukturalny. Istotne jest jednak to, że zmiany te 
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odzwierciedlone w rosnących nierównościach są szczególnie widoczne w wymiarze 

przestrzennym miast i ich otoczenia. 

Powyższe rozważania skłaniają ku stwierdzeniu, że obszary miejskie to miejsca, które są 

areną największych wyzwań społecznych i gospodarczych. Istniejące i często pogłębiające się 

nierówności wymagają podjęcia wielowymiarowych działań zaradczych. Należy jednak 

wdrażać takie rozwiązania, które w odpowiedzi na wcześniej zidentyfikowane problemy 

zapewniają nie tylko właściwą i skuteczną odpowiedź, ale również zabezpieczą interesy 

wszystkich uczestników takich procesów. Ową odpowiedzią na problemy zdegradowanych 

obszarów miejskich jest kompleksowo prowadzona rewitalizacja mająca na celu wspieranie 

zrównoważonego rozwoju miast. Ponadto w celu przeciwdziałania słabnącym powiązaniom 

między wzrostem gospodarczym a rozwojem społecznym – i ich skutkom w postaci wzrostu 

dysproporcji dochodów i segregacji społeczno-przestrzennej – oraz jednocześnie chcąc 

należycie uwzględnić ogromny potencjał miast w zakresie tworzenia miejsc pracy i 

promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, na początku drugiej dekady obecnego 

wieku podjęto decyzję o formalnym włączeniu wymiaru miejskiego w ramy polityki spójności 

UE. Niemniej jednak już wcześniej istniały konkretne cele i możliwości delegowania do miast 

funduszy zajmujących się problematyką miejską w ramach programów polityki spójności na 

lata 2007–2013. Zawirowania fiskalne wywołane kryzysem finansowym z końca pierwszej 

dekady XXI w., który istotnie nadwyrężył sytuację finansów publicznych, skłoniły Komisję 

Europejską do intensyfikacji prac nad uruchomieniem inicjatywy JESSICA (Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas). Inicjatywa ta została zaproponowana w celu 

wspierania realizacji projektów rewitalizacyjnych poprzez innowacyjny system finansowania 

odnawialnego. Podstawowym celem inicjatywy JESSICA było promowanie inwestycji, które 

generują odpowiedni poziom przychodów i zapewniają spłatę zobowiązania, jednocześnie 

przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Ważnym założeniem tego 

instrumentu było m.in. stworzenie zrównoważonego modelu wsparcia – tj. procesu 

podejmowania decyzji inwestycyjnych opartego na zasadach zarządzania wielopoziomowego 

(multi-level governance) z uwzględnieniem czynników gospodarczych, społecznych i 

środowiskowych zarówno w odniesieniu do pojedynczego projektu, jak i kompleksowego 

zakresu działań. Inicjatywa JESSICA zapewniała więc inne podejście, oferujące bardziej 

zrównoważoną alternatywę dla pomocy udzielanej tradycyjnie w formie dotacji 

bezzwrotnych. Wśród dodatkowych korzyści z funkcjonowania tego instrumentu wskazywano 

przede wszystkim na możliwość pozyskania dodatkowego finansowania z sektora prywatnego 

oraz stymulowanie współpracy między władzami terytorialnymi, instytucjami finansowymi i 

prywatnymi inwestorami, co pozwoliłoby na gromadzenie w jednym miejscu doświadczenia i 

specjalistycznej wiedzy oraz budowanie nowych rodzajów partnerstw. Głównym zadaniem 

inicjatywy JESSICA było wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej do wspierania 

bardziej skutecznych i efektywnych działań (i projektów) ukierunkowanych na zrównoważony 

rozwój obszarów miejskich. 

Kluczowym wyzwaniem dla inicjatywy JESSICA było optymalne wykorzystanie efektów 

synergii między możliwościami oferowanymi przez instrumenty finansowe a celami 

zintegrowanego planowania rozwoju obszarów miejskich. Oczekiwano, że taki model wsparcia 

przyniesie wiele korzyści dla wszystkich interesariuszy procesu rozwoju miast. Przede 

wszystkim fundusze strukturalne dostarczane w formie mechanizmu zwrotnego umożliwią 
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cyrkulację zasobów finansowych, a tym samym przyczynią się do zwielokrotnienia i 

przyspieszenia inwestycji na obszarach miejskich cechujących się koncentracją zjawisk 

negatywnych. Kolejną korzyścią miał być efekt katalityczny polegający na intensyfikacji 

współdziałania sektora publicznego i prywatnego oraz współdzielenia ich zdolności 

finansowych i zarządczych celem bardziej efektywnego wspólnego opracowywania i realizacji 

projektów miejskich. Ponadto, środki finansowe JESSICA miały nie tylko promować 

zrównoważony rozwój obszarów miejskich, ale także stworzyć zachęty dla sektora prywatnego 

zmniejszające ryzyko inwestycyjne i tym samym umożliwiające przezwyciężenie istniejących 

niedoskonałości rynku. Poprzez poprawę dostępności kapitału i poprawę relacji ryzyko 

inwestycyjne – zysk, w połączeniu ze zintegrowanym podejściem do rozwoju obszarów 

miejskich, wielopoziomowym zarządzaniem i partnerstwem, inicjatywa JESSICA powinna 

zapewnić realną wartość dodaną dla społeczności miejskich. 

Realizacja bardzo ambitnych zamierzeń postawionych przed inicjatywą JESSICA okazała się 

jednak trudna do realizacji w praktyce miejskiej. Nieliczne badania dotyczące funkcjonowania 

tego instrumentu, które zostały przeprowadzone pod koniec okresu wdrożeniowego 2007 – 

2013, wyraźnie wskazywały na pewne niedociągnięcia i efekty dalekie od zamierzonych. 

Autorzy zwracali uwagę m.in. na słabości w zakresie przeprowadzania procedury oceny 

projektów, co mogło skutkować niedostatecznym zaspokajaniem rzeczywistych potrzeb 

rynkowych i w efekcie niewielkim realnym wpływem na poprawę warunków w konkretnych 

obszarach, a także stosunkowo niskim realnym wskaźnikiem dźwigni finansowej w stosunku 

do sektora prywatnego i rozczarowującym efektem mnożnikowym (Bode, 2015, pp. 174–178). 

JESSICA ewidentnie wniosła efekt nowości, co w połączeniu z brakiem fachowej wiedzy i 

istniejącą „kulturą dotacji” prowadziło jednak do niepewności, zwłaszcza w sektorze 

publicznym, w odniesieniu do wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych i 

tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych (Fotino, 2014, pp. 245–251). Pojawiły się 

problemy we współpracy między władzami publicznymi a podmiotami prywatnymi, które 

powodowały nieporozumienia wynikające z rozbieżności interesów poszczególnych stron 

(Dąbrowski, 2014, 2015). Inne badania wskazywały, że kluczowe decyzje o wyborze projektów 

podejmowane były przez instytucje finansowe, których cele operacyjne różną się od celów 

polityki spójności UE. W konsekwencji korzyści zakładane przez projektantów inicjatywy 

JESSICA na poziomie UE mogły zostać osiągnięte tylko częściowo (Musiałkowska & Idczak, 

2016). W jednym z późniejszych artykułów autorstwa Nadler i Nadler (2018) zwrócono uwagę 

na kilka innych słabych elementów JESSICA, takich jak: niezdolność prywatnych instytucji 

finansowych do podziału ryzyka, stosunkowo wysokie koszty zarządzania oraz niskie 

finansowanie na poziomie projektu. Podsumowując, szybko okazało się, że istnieje wiele 

wąskich gardeł utrudniających skuteczną i efektywną realizację projektów miejskich w ramach 

inicjatywy JESSICA (EIB, 2012). 

Również w Polsce tempo realizacji projektów w ramach inicjatywy JESSICA okazało się 

niezadowalające. W badaniu eksploracyjnym Musiałkowska i Idczak (2016) stwierdzili, że 

zakres projektów bardzo często ograniczał się do inwestycji infrastrukturalnych i nie 

uwzględniał procesu rewitalizacji w sposób kompleksowy. W rezultacie zrealizowane projekty 

mogły przyczynić się do poprawy elementów infrastruktury miejskiej, ale nie rozwiązały 

problemów społecznych i przestrzennych. Badanie to jednak dało bardzo ograniczone wyniki 

jeśli chodzi o zrozumienie wymiaru społeczno-gospodarczego polityki ukierunkowanej na 
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zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zwłaszcza w zakresie oceny i pomiaru oddziaływań 

projektów JESSICA. Zaistniała zatem wyraźna potrzeba dalszych badań w tej dziedzinie. Z 

pewnością należało pogłębić analizę pozytywnych i negatywnych skutków społeczno-

gospodarczych projektów realizowanych w ramach JESSICA. Ponadto należało odpowiedzieć 

na pytanie, czy możliwe będzie stosowanie instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

polityki spójności UE w sposób uwzględniający kompleksowy charakter działań 

zorientowanych na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz osiągnięcie dzięki nim 

celów zakładanych wobec obszarów zdegradowanych. 

Tak określony obszar badawczy i zdiagnozowany problem posłużyły do przygotowania 

projektu badawczego i złożenia w grudniu 2015 r. wniosku o przyznanie środków finansowych 

na jego realizację do Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt. „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA” został oceniony pozytywnie i w 2016 r. 

otrzymał dofinansowanie – umowa nr 2015/19/D/HS5/01561. 

Dodatkowym uzasadnieniem potwierdzającym wagę poruszanej problematyki było 

zaproszenie mnie przez Komisję Europejską do udziału w Open Days Master Class 2014. Do 

udziału w tym wydarzeniu zostałem zakwalifikowany na podstawie zgłoszonego referatu 

prezentującego wstępne wyniki badań dotyczące realizacji inicjatywy JESSICA w Polsce pt. 

„The Jessica initiative as an effective and efficient tool for urban regeneration". (por p. 7.). 

 

4.3.3. Cele i pytania badawcze 

 

Główny cel badań polegał na ustaleniu, czy inicjatywa JESSICA wykorzystująca odnawialny 

(zwrotny) mechanizm finansowania jest skutecznym narzędziem wspierania działań 

rewitalizacyjnych na obszarach miejskich i przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju miast. Właściwie funkcjonujący proces rewitalizacji miast wymaga zintegrowanego 

podejścia, obejmującego kompleksowo zasadnicze elementy przestrzennego, społecznego, 

gospodarczego, środowiskowego i zarządczego wymiaru procesu rozwoju miast. Takie 

podejście wymaga planowania strategicznego, dobrej współpracy i skutecznej koordynacji 

pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami na każdym etapie procesu rewitalizacji 

(od diagnozy po realizację). Włączenie wymiaru przestrzennego w proces transformacji 

społeczno-gospodarczej jest jednym z kluczowych elementów skutecznej rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych. W świetle tak przedstawionych wymagań zorientowanych na 

wspieranie jakości życia mieszkańców i kształtowanie przestrzeni miejskich prowadzona ocena 

musi obejmować całokształt działań – zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. Biorąc 

zatem pod uwagę złożoność inicjatywy JESSICA, zarówno ze względu na funkcjonowanie jej 

instytucjonalnego modelu finansowania (opartego na mechanizmie inżynierii finansowej), jak 

i oczekiwane efekty urbanistyczne projektów JESSICA, cel główny został uzupełniony o dwie 

grupy celów doprecyzowujących. Pierwsza grupa, to cele szczegółowe odnoszące się do 

poziomu implementacji założeń polityki rozwoju wobec miast (w tym polityki miejskiej), gdzie 

zadaniem inicjatywy JESSICA jest wpieranie rewitalizacji miast i promowanie ich 

zrównoważonego rozwoju1. Druga grupa, to cele operacyjne związane bezpośrednio z 

                                                           
1 Pojęcia rewitalizacja miast i zrównoważony rozwój miast w toku całego procesu badawczego traktowane były 
tożsamo. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w (Idczak & Musiałkowska, 2022, rozdz. 2.2.1). 
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poziomem realizacji projektów JESSICA, gdzie założono, że projekty korzystające z 

finansowania JESSICA powinny nie tylko cechować się trwałością finansową (w fazie 

inwestycyjnej i operacyjnej), ale również gwarantować pożądane korzyści społeczno-

ekonomicznie (przyczyniając się w ten sposób do tworzenia dobrobytu społecznego). Pierwsza 

grupa szczegółowych celów badawczych obejmowała: 

1. zdefiniowanie działań, które, wdrażane w ramach zintegrowanego podejścia do rozwoju, 

przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi i prowadzenia działalności biznesowej 

na zdegradowanych obszarach miejskich, grupując je według priorytetowych aspektów 

rewitalizacji, tj. przestrzennego, gospodarczego, społecznego, środowiskowego i 

zarządzania (governance); 

2. zidentyfikowanie skutecznych działań rewitalizacyjnych zrealizowanych dotychczas w 

wybranych europejskich miastach w kontekście zintegrowanego podejścia do rewitalizacji 

miast oraz zbudowanie zintegrowanego modelu rewitalizacji mającego zastosowanie na 

poziomie europejskim; 

3. określenie „miejsca” rewitalizacji wobec tzw. zintegrowanego podejścia do rozwoju 

ukierunkowanego na osiągnięcie spójności terytorialnej; 

4. analiza uregulowań formalnych ustanawiających inicjatywę JESSICA i ocena jej systemu 

instytucjonalnego w odniesieniu do modelowego podejścia do rewitalizacji określonego 

przez zintegrowany model rewitalizacji; 

5. weryfikacja skuteczności inicjatywy JESSICA jako instrumentu służącego osiągnięciu 

poprawy sytuacji na zdegradowanych obszarach miejskich i zmniejszenia nierówności 

miejskich, przyczyniającego się tym samym do realizacji celów polityki miejskiej na 

poziomie krajowym i europejskim; 

6. przegląd i ocena działań podejmowanych w sferze legislacyjnej i instytucjonalno-

administracyjnej w Polsce związanych z tworzeniem, wdrażaniem i egzekwowaniem 

porządku prawnego dotyczącego rewitalizacji jako szczególnego rodzaju polityki 

publicznej wyznaczającej szczegółowe zasady i oferującej instrumenty pomocne w 

przeciwdziałaniu występowania zjawisk niekorzystnych w miastach; 

7. zidentyfikowanie potencjalnych korzyści zewnętrznych generowanych przez projekty 

miejskie i podkreślenie znaczenia ich wartości jako elementów możliwych do 

wykorzystania w analizie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć pod kątem ich 

zastosowania w procesie oceny projektów rewitalizacyjnych predestynowanych do 

finansowania z instrumentów zwrotnych; 

8. przedstawienie rekomendacji dla różnych poziomów decyzyjnych i prowadzonych 

dyskusji na temat sposobów usprawnienia inicjatyw rewitalizacyjnych prowadzonych na 

zdegradowanych obszarach miejskich z wykorzystaniem instrumentów inżynierii 

finansowej; 

Druga grupa celów zawierała cele operacyjne, które koncentrowały się na poziomie 

wdrażania inicjatywy JESSICA, a więc ich przedmiotem była ocena samych projektów JESSICA 

i efektów wygenerowanych w wyniku ich realizacji. Cele te stanowiły dalsze uszczegółowienie 

wymienionego wyżej celu 5 i miały odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 

‒ ile oraz jakie projekty generowały przychody z podstawowej działalności biznesowej, a 

które z nich wymagały pełnej spłaty zobowiązania JESSICA z innych źródeł 

zagwarantowanych przez projektodawcę? 
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‒ jakie czynniki w największej mierze warunkowały zdolność projektów JESSICA do 

generowania własnych przychodów? 

‒ czy projekty JESSICA przyczyniły się do wygenerowania pozytywnych efektów rynkowych 

postrzeganych przez pryzmat bezpośrednich efektów projektów w postaci stworzenia 

nowych rodzajów działalności, oferowania nowych produktów lub usług oraz stworzenia 

nowych miejsc pracy? 

‒ czy projekty JESSICA zawierały komponent(y) społeczny(e), który(e) wytworzył(e) 

pozytywne skutki społeczne, postrzegane przez pryzmat bezpośrednich efektów 

projektów w postaci zwiększenia integracji mieszkańców, poprawy ich ogólnego 

poziomu bezpieczeństwa i zdrowia, zapewnienia udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami, zwiększenia dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i 

szkoleń, sportu i rekreacji itp.? 

‒ jakie czynniki w największym stopniu przyczyniły się do wygenerowania pozytywnych 

efektów rynkowych, a jakie do wytworzenia pozytywnych skutków społecznych? 

‒ czy projekty JESSICA i efekty powstałe w wyniku ich realizacji przyczyniły się do 

zrównoważonego rozwoju miast? 

‒ w jakim zakresie projekty JESSICA wpłynęły na spójność terytorialną? 

‒ jaki był rozkład przestrzenny pomocy finansowej JESSICA w poszczególnych regionach, 

tzn. jakie miasta pod względem wielkości w największym stopniu skorzystały z tej 

pomocy? 

Szczegółowy opis wszystkich celów operacyjnych oraz pytań badawczych został zawarty w 

Idczak i Musiałkowska (2022, pp. 135–140). 

 

4.3.4. Dane, przyjęta procedura badawcza oraz metody badań 

 

Zakres obszaru badawczego dla inicjatywy JESSICA został zdefiniowany bardzo szeroko i 

objął wiele różnych aspektów związanych zarówno z oceną wdrażania i funkcjonowania 

samego instrumentu finansowego, jak i oceną projektów i osiągniętych w wyniku ich realizacji 

efektów. Zadanie to wymagało zebrania informacji, które nie były dostępne w publicznych 

bazach danych. Stąd też w opracowaniu wykorzystano dwa odrębne źródła danych – jedno do 

oceny projektów JESSICA i zobrazowania sposobu ich realizacji, a drugie do identyfikacji 

wpływu projektów JESSICA na obszary miejskie.  

Pierwsze źródło to samodzielnie opracowana baza danych zawierająca informacje o 

wszystkich projektach JESSICA realizowanych w Polsce w latach 2007-2015. Zasadnicza część 

tych danych pochodzi z urzędów marszałkowskich wszystkich regionów realizujących 

inicjatywę JESSICA oraz instytucji pełniących rolę menedżera funduszy rozwoju obszarów 

miejskich. Uzyskane w ten sposób dane miały jednak charakter ogólny i nie wyczerpywały 

potrzeb badania, dlatego dodatkowe informacje zostały pozyskane z innych źródeł. 

Wykorzystano źródła wtórne, w tym w szczególności liczne zasoby internetowe oraz szereg 

różnych metod i technik pozwalających na uzupełnienie brakujących informacji. Procedura 

obejmowała m.in. badanie dokumentów źródłowych, takich jak opisy projektów, raporty 

dotyczące polityki spójności oraz raporty ewaluacyjne. Ponadto wykorzystano metodę 

obserwacji uczestniczącej oraz przeprowadzono wywiady z wieloma interesariuszami JESSICA. 

Metody te były często stosowane równolegle z prowadzonymi badaniami terenowymi w 
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miastach, w których zlokalizowane są projekty, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych 

szczegółowych informacji i zebranie materiału fotograficznego. Ważnym źródłem 

uzupełniającym dane były rejestry publiczne, m.in. GEOPORTAL - Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Na przykład dane dotyczące formy prawnej 

podmiotów będących beneficjentami projektów określono na podstawie informacji zawartych 

w KRS. Z kolei współrzędne lokalizacyjne projektów pozyskano z GEOPORTALu, co zostało 

poprzedzone szczegółową kwerendą opisów wszystkich projektów JESSICA. Cechę 

oznaczającą rodzaj podjętej interwencji promującej zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich określono na podstawie dziedzin wsparcia ustanowionych przez Komisję Europejską, 

które wyznaczały zakres rzeczowy projektów kwalifikujących się do wsparcia z inicjatywy 

JESSICA. W efekcie możliwe było przeprowadzenie triangulacji, co pozwoliło na 

zweryfikowanie wielu danych oraz uzyskanie pełniejszych i bardziej wyczerpujących opisów 

analizowanych zjawisk. Zebrany w ten sposób materiał źródłowy został odpowiednio 

zredagowany, przetworzony i wprowadzony do bazy danych w postaci zmiennych 

statystycznych. 

Drugie źródło danych odnoszące się do oceny efektów projektów JESSICA i ich wpływu na 

obszary miejskie stanowiły informacje uzyskane w toku oceny eksperckiej. Głównym 

wyzwaniem występującym w procesie badawczym dotyczącym bezpośrednio oceny osiągnięć 

zrealizowanych działań i ich wpływu na rzeczywistość jest trudność w zmierzeniu efektów 

podjętych interwencji w konkretnym kontekście przestrzenno-funkcjonalnym. Jednym z 

możliwych rozwiązań tego problemu jest powiązanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej i 

oceny wpływu (oddziaływania) z danymi opisującymi specyfikę projektów JESSICA, 

zgromadzonymi w bazie danych wskazanej wyżej jako pierwsze źródło danych. W procesie 

badawczym przeprowadzono dwie odrębne oceny z wykorzystaniem metody eksperckiej – 

jedną dotyczącą oceny oddziaływania terytorialnego, a drugą obejmującą ocenę efektów 

projektów JESSICA poprzez pryzmat koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

W ten sposób możliwe było zgromadzenie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które 

stanowiły istotny wkład do analizy i umożliwiły wygenerowanie, a następnie interpretację 

wskaźników wykorzystanych w ocenie oddziaływania terytorialnego, jak i ocenie efektów 

projektów JESSICA w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

Pełne zestawienie informacji uzyskanych w toku obu ocen eksperckich i stosowanych 

wskaźników stanowi integralną część stworzonej bazy danych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że prowadzona analiza zasadniczo opiera się na dwóch 

rodzajach danych. Pierwszy rodzaj obejmuje dane w postaci ilościowej, a drugi zawiera wyniki 

w postaci nieilościowej, będącej funkcją spostrzeżeń i wrażeń badacza. Wskazuje to na 

konieczność zastosowania dwóch podejść badawczych, tj. podejścia ilościowego i 

jakościowego, co było niezbędne, aby osiągnąć określone wcześniej cele badawcze. 

 

Ocena inicjatywy JESSICA obejmująca, z jednej strony, instytucjonalną strukturę jej 

funkcjonowania, a z drugiej, skuteczność w rozwiązywaniu problemów miast i osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, była działaniem wieloaspektowym i wymagała 

zastosowania podejścia opartego na paradygmacie pozytywistycznym (Czakon, 2014). 

Oznacza to przyjęcie założenia o istnieniu realnej i obiektywnej rzeczywistości, której reguły 

funkcjonowania można odkrywać, wyjaśniać i kontrolować poprzez zastosowanie rzetelnych 
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metod naukowych. Uzyskana w ten sposób wiedza, oparta na logice, staje się niezależna od 

kontekstu i pozwala na formułowanie ogólnych i uniwersalnych praw wyjaśniających badany 

problem. W tym konkretnym przypadku polega to przede wszystkim na zbadaniu relacji 

przyczynowo-skutkowych występujących między podjętymi działaniami (i projektami) o 

charakterze interwencji publicznej a ich efektami w formie osiągniętych (wcześniej 

zamierzonych) stanów (celów) bądź pobudzeniu procesów trwale stymulujących osiąganie 

owych stanów. Takie ujęciu procesu badawczego sprowadza się do skonfrontowania 

przyjętego mechanizmu interwencji i jego rezultatów z teoretycznym modelem jego działania. 

W efekcie możliwe staje się pokazanie sukcesu lub niepowodzenia danej interwencji oraz, w 

przypadku porażki, wskazanie działań zaradczych. Zarysowany w ten sposób tok postępowania 

badawczego w dużej mierze jest zbieżny z procedurą przeprowadzania ewaluacji programów 

publicznych. Istotną cechą procesu ewaluacji jest to, że pozwala na lepsze zrozumienie 

procesów społeczno-gospodarczych oraz identyfikowanie metod pobudzania rozwoju, a 

zatem przyczynia się do wzmacniania procesów uczenia się (Olejniczak, 2008).  

Działania mające na celu rewitalizację miast i promowanie ich zrównoważonego rozwoju 

cechują się silnym kontekstem endemicznym. W konsekwencji rodzi to potrzebę weryfikacji 

tego, w jakich warunkach, w jaki sposób oraz w stosunku do jakich grup odbiorców 

realizowana interwencja jest skuteczna bądź niewystarczająca. Weryfikacja ta powinna 

następować według założeń ewaluacji realistycznej, które nakładają konieczność 

skoncentrowania się na kontekście i procesach interwencji, przy czym efekty tych interwencji 

zależą od jej mechanizmów. Ewaluacja realistyczna traktuje przedmiot badania jako element 

złożonej rzeczywistości społecznej i poprzez przyjęcie odpowiedniego modelu analitycznego 

umożliwia przeprowadzenie badania poszczególnych komponentów i procesów kształtujących 

ową rzeczywistość (Pawson & Tilley, 2004). Zasadniczym elementem badania jest stworzenie, 

a następnie przetestowanie teoretycznego modelu funkcjonowania określonej interwencji. Z 

kolei jednym z elementarnych zadań przypisywanych realistycznym badaniom ewaluacyjnym 

jest doskonalenie interwencji poprzez odróżnienie wyników skutecznej realizacji działań 

interwencyjnych od wyników działań nieskutecznych. W efekcie możliwe jest nie tylko 

doskonalenie programów interwencji, ale także wzbogacanie rozważań teoretycznych 

(Pawson & Manzano-Santaella, 2012).  

Przyjęte w ten sposób ramy badawcze miały decydujący wpływ na określenie procedury 

badawczej i dobór metod umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Prace badawcze 

przeprowadzone zostały z wykorzystaniem analizy opisowej, porównawczej i systemowej, 

uzupełnionych metodami ilościowymi, głównie z zakresu statystyki opisowej, analizy 

wielowymiarowej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy przestrzennej. Podstawę 

rozważań w warstwie teoretycznej stanowiły studia anglojęzycznej i polskiej literatury 

przedmiotu, głównie z zakresu ekonomii, w szczególności ekonomii miast (urban economics), 

w tym (nie)korzyści lokalizacji, urbanizacji i aglomeracji, wybranych klasycznych teorii 

lokalizacji oraz koncepcji niedoskonałości rynku (market failures). Ważnym uzupełnieniem 

okazały się rozważania teoretyczne począwszy od kumulatywnej przyczynowości (cumulative 

causation) Myrdala (1957), przez nową geografię ekonomiczną Krugmana (Fujita & Krugman, 

2004; Fujita, Krugman, & Mori, 1999) po podejście zorientowane terytorialnie (place-based 

policy) wg Barca (2009). Ponadto często odwoływano się do dorobku innych dyscyplin i nurtów 

teoretycznych, np. teorii dóbr publicznych, gospodarki przestrzennej, zarządzania 
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publicznego, good governance, zarządzania wieloszczeblowego czy dorobku teoretycznego z 

zakresu polityki miejskiej i rewitalizacji miast. 

W części teoretycznej prace obejmowały wykorzystanie krytycznej analizy literatury 

przedmiotu, analizy porównawczej oraz metody deskryptywnej, które w zależności od potrzeb 

zostały uzupełnione tabelaryczną lub graficzną prezentacją wyników. Dodatkowo w 

odniesieniu do celu szczegółowego nr 2, w części dotyczącej skonstruowania zintegrowanego 

modelu rewitalizacji mającego zastosowanie na poziomie europejskim, zastosowano 

elementy  modelowania konceptualnego, uwzględniając kontekst ontologiczny, strukturalny, 

funkcjonalny i integracyjny analizowanego systemu.  

Z kolei w części empirycznej, w większości ograniczonej do prac zorientowanych na 

osiągnięcie celu szczegółowego nr 5 i jego celów operacyjnych, procedura badawcza 

przebiegała wielotorowo i do każdego etapu dostosowano odpowiednie metody badawcze. 

Po pierwsze, dla zbadania zależności między cechami określającymi projekty JESSICA 

zastosowano testy nieparametryczne (baza danych zawierała zmienne ilościowe i 

kategorialne, w tym dychotomiczne), a dla określenia wpływu danych cech na badane zjawiska 

wykorzystano regresję logistyczną i analizę ANOVA. Po drugie, w celu odpowiedzi na pytanie, 

czy inicjatywa JESSICA poprzez wsparcie projektów miejskich przyczynia się do 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zastosowano metody z obszaru analizy 

wielowymiarowej, w tym m.in. metodę głównych składowych i grupowanie przy użyciu 

algorytmu Genie. Po trzecie, przeprowadzono ocenę oddziaływania terytorialnego (territorial 

impact assessment) projektów JESSICA, do czego zastosowano zmodyfikowaną procedurę 

odziaływania terytorialnego TARGET_TIA. W kolejnym etapie skoncentrowano się na aspekcie 

przestrzennym alokacji pomocy finansowej oferowanej przez inicjatywę JESSICA w ramach 

poszczególnych regionów z uwzględnieniem kryterium wielkości miast, do których to wsparcie 

trafiło. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem elipsy odchylenia standardowego oraz 

techniki mapowania zmiennych na atrybuty wykresu (mapowanie estetyk). Ponadto należy 

dodać, że dla osiągnięcia części empirycznej celu szczegółowego nr 7 zastosowano metody 

wykorzystywane w analizie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć, w tym m.in. różne 

metody wyceny efektów zewnętrznych i metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

W pracach badawczych zastosowano zarówno rozumowanie dedukcyjne, jak i indukcyjne. 

W ten sposób starano się, z jednej strony, dokonać systematyzacji wiedzy w obszarze ekonomii 

miast wyjaśniającej mechanizmy leżące u podstaw powstawania efektów aglomeracji oraz 

przeprowadzić konceptualizację i operacjonalizację określonych zjawisk i procesów, a z drugiej 

– doprowadzić do sformułowania uogólnień na podstawie konkretnych obserwacji i w efekcie 

wypracować konstruktywne konkluzje, które wzbogacą literaturę przedmiotu. Z uwagi na 

specyfikę poruszanego tematu i przyjęty obszar badawczy prowadzone analizy nawiązywały 

zarówno do nurtu ekonomii pozytywnej, jak i ekonomii normatywnej. 

 

4.3.5. Wyniki i wnioski z badań 

 

Miasta zawsze były miejscami koncentracji ludzi i firm oraz powstawania licznych 

produktów i usług, a ich funkcjonowanie wiązało się z zapewnieniem wielu różnorodnych 

funkcji. Z tego też względu nieprzerwanie stanowią arenę intensywnych przemian społeczno-

gospodarczych. Proces urbanizacji z natury charakteryzuje się wysoką dynamiką, co oznacza, 
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że obszary miejskie znajdują się w stanie nieustannej transformacji. Tempo i natężenie zmian 

zachodzących w miastach często generują wiele wyzwań związanych ze zdolnością adaptacji 

do szybko zmieniających się i wzajemnie powiązanych warunków, takich jak np. przeobrażenia 

struktury gospodarki, zmieniające się wymagania rynku pracy, zanieczyszczenie środowiska, 

ubóstwo oraz nierówności społeczne i przestrzenne, postępująca degradacja infrastruktury 

miejskiej czy zmiany klimatu. Niewątpliwie proces transformacji miejskiej może być szansą 

rozwojową dla miast pod warunkiem, że wykształcą one odpowiednie zdolności 

instytucjonalno-funkcjonalne do dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. 

Badania wskazują, że wiele obszarów miejskich zwłaszcza obejmujących dzielnice śródmiejskie 

nie jest w stanie wzbudzić mechanizmów przeciwdziałających negatywnym skutkom przemian 

i w efekcie ulegają stagnacji lub nawet degradacji. Procesy przemian miejskich ze względu na 

wieloaspektowy charakter i dynamikę mogą w różny sposób wpływać na poszczególne sfery 

życia miejskiego. Dlatego procedurę badawczą rozpoczęto od przeanalizowania procesów, 

które decydują o tym, jak miasta rozwijają się i przekształcają w celu zapewnienia 

mieszkańcom pożądanych warunków życia. Wiedza na temat podstawowych uwarunkowań i 

czynników determinujących proces urbanizacji jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia 

powstawiania i rozwoju miast, wykraczając przy tym poza standardowe postrzeganie 

przestrzeni w kategoriach dychotomicznego podziału na miasto i wieś, gdzie to pierwsze 

zawsze wygrywa, a drugie przeważnie przegrywa rywalizację rynkową. 

Wśród zachowań ludzkich i decyzji biznesowych dotyczących lokalizacji działalności 

gospodarczej często można dostrzec tendencję do poszukiwania bliskości przestrzennej. 

Wynika to przede wszystkim z występowania wielu interakcji społecznych i gospodarczych 

uzasadnionych koniecznością zaspokajania potrzeb. Większość podejmowanych przez te 

podmioty decyzji dotyczy realizacji tych potrzeb, co z kolei jest uwarunkowane dostępnością i 

alokacją ograniczonych zasobów. Zjawisko rzadkości zasobów skłania do nieustannego 

dążenia do osiągania jak najwyższego poziomu efektywności ekonomicznej celem 

zapewniania optymalnej alokacji dóbr i usług. W tym kontekście następuje uruchamianie 

działania sił ekonomicznych, które poprzez mechanizm rynkowy są zdolne do zapewnienia 

najbardziej efektywnych wyników społeczno-gospodarczych, tj. maksymalizacji korzyści. 

Dlatego siły rynkowe powszechnie postrzegane są jako najpotężniejsze siły miastotwórcze, 

które wzmacniają zarówno wśród ludzi, jak i firm tendencję do preferowania koncentracji w 

aglomeracjach miejskich. Skoro zatem ośrodki miejskie, ze względu na swoje zdolności 

zapewnienia możliwe optymalnej alokacji zasobów i osiągania stanu względnej równowagi, są 

napędzane głównie siłami rynkowymi, można, a nawet należy je traktować jako organizacje 

gospodarcze. Czynniki naturalne (geograficzne) mogą pomóc w wyjaśnieniu lokalizacji miast, 

ale nie tłumaczą, dlaczego one istnieją i jak w jaki sposób się rozwijają. To zwykle pozostaje 

domeną sił rynkowych. 

Ludzie i firmy zawsze miały w zwyczaju skupiać się w określonych lokalizacjach, ponieważ 

przyciągały ich korzyści płynące z bliskiego usytuowania. Te specyficzne dla lokalizacji korzyści 

skali, znane jako korzyści aglomeracji, przyczyniają się do wzrostu produktywności i generują 

wzrost gospodarczy. Koncentracja przestrzenna zapewnia różnorodne korzyści zewnętrzne, 

takie jak np. podaż wykwalifikowanej siły roboczej, duży rynek wewnętrzny, bliskość 

dostawców, specjalizacja itp. Teoretycznie jeśli korzyści zewnętrzne wyraźnie przewyższają 

koszty wyższych czynszów, płac i kosztów transportu generowanych przez aglomeracje 
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miejskie, to wówczas ludzie i firmy dążą do koncentracji przestrzennej. Jeśli natomiast 

skumulowane korzyści nie przekroczą skumulowanych kosztów, ludzie i firmy przenoszą się do 

miejsc o niższych kosztach lub wyższych korzyściach. W efekcie nieustanne skumulowane 

procesy adaptacyjne wywołane przez korzyści aglomeracji mogą skutkować tworzeniem się 

przestrzennych struktur centro-peryferyjnych nawet przy braku określonych walorów 

naturalnych (przyrodniczych), wyjaśniając w ten sposób przestrzennie hierarchiczną 

organizację systemu miejskiego. 

Jednakże te same siły rynkowe, które wzmacniają działanie pozytywnych efektów 

aglomeracyjnych, mogą również doprowadzić do przekroczenia optymalnej skali korzyści, 

powodując pojawienie się negatywnych efektów zewnętrznych. Te niekorzyści aglomeracji 

osłabiają dążenia ludzkie do koncentracji i zniechęcają inwestorów do prowadzenia 

działalności gospodarczą. O ile siły rynkowe mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do 

stanu równowagi, wątpliwe jest, czy wydarzy się to także w odniesieniu do konfiguracji 

przestrzenno-ekonomicznej. Występowanie niekorzyści aglomeracji wydaje się być o wiele 

bardziej istotne na obszarach miejskich niż w innych lokalizacjach, ponieważ z powodu dużego 

zagęszczenia działalności gospodarczej i ludzi mogą one generować wiele niepożądanych 

efektów, jak np. zatłoczenie, zanieczyszczenie, dewaluacja nieruchomości, degradacja 

środowiska, wykluczenie i polaryzacja społeczna, przestępczość, rozlewanie się miast 

(spillover) itp. Ponadto, ze względu na złożone oddziaływanie wielu czynników i funkcji 

miejskich, mechanizm rynkowy może nie działać sprawnie na obszarach miejskich, a tym 

samym nie prowadzić do efektywnej alokacji zasobów i dochodów oraz utrudniać bądź 

uniemożliwiać osiągnięcie poprawy jakości życia. W takim przypadku władze publiczne 

powinny podejmować działania mające na celu zrekompensowanie niedoskonałości rynku i w 

konsekwencji przeciwdziałanie problemom związanym z negatywnymi skutkami i kosztami 

społecznymi. Niedoskonałości rynku (w szczególności niekontrolowany rozwój miast i 

dyskryminacja ekonomiczna) należą do głównych przyczyn odpowiedzialnych za procesy 

degradacji obszarów śródmiejskich. Nieumiejętność adekwatnego dostosowywania się miasta 

do stale zmieniających się warunków popytowych i podażowych prowadzi do nierówności 

społeczno-przestrzennych, w wyniku których niektóre obszary śródmiejskie nie tylko ulegają 

fizycznej marginalizacji i degradacji, ale także z powodu braku odpowiednich miejsc pracy lub 

nieatrakcyjnych warunków życia tracą lepiej wykształconych mieszkańców. Degradacja 

obszarów miejskich jest niezaprzeczalnie niekorzystnym efektem rozwoju miast. Dlatego 

władze miejskie są zobowiązane do przygotowywania pożądanych strategii i realizacji 

skutecznej polityki lokalnej mającej na celu przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom. 

Odpowiedzią na degradację społeczno-gospodarczą obszarów miejskich powinien być 

kompleksowy plan skoordynowanych działaniach o charakterze interwencji publicznej 

prowadzony przez władze miejskie, określany powszechnie mianem rewitalizacji miast. Proces 

ten koncentruje się na poprawie jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej na 

najbardziej zdegradowanych obszarach miejskich i stworzeniu dogodnych warunków dla 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rewitalizacja miast łączy 

dynamikę architektoniczną i urbanistyczną z rozwojem gospodarczym, integracją społeczną, 

ładem przestrzennym i ochroną środowiska. Wszystkie te sfery oznaczają, że rewitalizacja 

miast jest kompleksowym procesem, który wymaga integracji działań w ramach różnych 

sektorów oraz zarządzania wielosektorowego i wieloszczeblowego, a także wspólnego 
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planowania i wdrażania. Dlatego pierwszym szczegółowym celem prowadzonych badań było 

zdefiniowanie inicjatyw obejmujących aspekty przestrzenne, gospodarcze, społeczne, 

środowiskowe i związane z zarządzaniem, które w świetle zintegrowanego podejścia wspierają 

rewitalizację miast. Na podstawie obszernego przeglądu literatury (teorii, koncepcji i wyników 

wcześniejszych badań) opracowano kompleksowy zestaw inicjatyw – przedstawiony w tabeli 

2 w (Idczak i Musiałkowska, 2022, s. 62–63). Zestaw ten określa różne działania, które w 

ramach szerokiego konsensusu publiczno-prywatnego powinny przywrócić funkcjonowanie 

mechanizmów rynkowych i odwrócić procesy degradacji obszarów śródmiejskich. Działania te 

odpowiednio dopasowane do lokalnych potrzeb i spójne w ramach szerszego planu rozwoju 

powinny być prowadzone przez określone jednostki (publiczne lub prywatne) realizujące 

powierzone im zadania w sposób skoordynowany z uwzględnieniem holistycznego podejścia 

do rozwiązywania często współzależnych sytuacji kryzysowych. Zaproponowany zestaw 

działań stanowi pewnego rodzaju formułę a lá carte, z której władze miejskie w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb mogą wybierać inicjatywy i tworzyć zintegrowane programy 

rewitalizacji zorientowane na rozwiązywanie najczęściej występujących i wzajemnie 

warunkujących się problemów, tj. bezrobocia, przestępczości, niskiego poziomu 

wykształcenia, złego stanu zdrowia, mieszkalnictwa i lokalnego środowiska fizycznego itp. W 

ten sposób osiągnięto pierwszy cel szczegółowy – więcej zob. (Idczak i Musiałkowska, 2022, s. 

49–71). 

Działania rewitalizacyjne nie powinny ograniczać się wyłącznie do obszarów 

zdegradowanych lub przeciwdziałać skutkom „rozlewania się” miast. Rewitalizacja miast 

wymaga kompleksowego podejścia, w którym działaniom terytorialnym i celowym 

(traktującym priorytetowo najbardziej potrzebujące obszary śródmiejskim i/lub mieszkańców 

wykluczonych społecznie) towarzyszą działania uwzględniające kwestie morfologiczne, 

społeczne i gospodarcze odnoszące się do obszaru całego miasta. Oznacza to, że ramy polityki 

rewitalizacji miast muszą opierać się na podejściu holistycznym, integrującym wiele różnych 

sfer i aktorów. Dlatego drugi cel szczegółowy postawiony w badaniu polegał na 

zidentyfikowaniu działań rewitalizacyjnych z sukcesem zrealizowanych w różnych miastach 

europejskich. Proces ten stanowił punkt wyjścia do zbudowania modelu zintegrowanej 

rewitalizacji miast, który miałby zastosowanie na poziomie europejskim. Wykorzystując 

podejście systemowe, omówiono tematykę rewitalizacji miast, która stanowiła szersze tło do 

budowy modelu. Tło teoretyczne rewitalizacji zostało skompilowane na podstawie rozważań 

teoretycznych literatury przedmiotu, dobrych praktyk i informacji z raportów ewaluacyjnych 

zawierających wiele istotnych spostrzeżeń na temat skutków różnych działań 

rewitalizacyjnych. W ten sposób ustanowiono ramy teoretyczne do procesu  konceptualizacji 

zintegrowanego podejścia do rewitalizacji miast. Efektem dalszych prac było skonstruowanie 

modelu zintegrowanego podejścia do rewitalizacji miast mającego zastosowanie na poziomie 

europejskim (rysunek 1). Model ten przedstawia zintegrowane ramy działań i strukturę 

procesu decyzyjnego, które decydenci powinni wziąć pod uwagę przy wdrażaniu polityki 

rewitalizacji miast będącej elementem szerzej rozumianej polityki miejskiej. Pod wieloma 

względami model ten jest to zgodny z kluczowymi założeniami Paktu Amsterdamskiego 

ustanawiającego Agendę Miejską dla UE (2016) oraz Nowej Karty Lipskiej (2020), które 

opowiadają się za zintegrowanym podejściem do rozwiązywania problemów miejskich. U 

podstaw modelu leży triada uwarunkowań: (1) władze miejskie (lub upoważniony organ) 
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powinny odgrywać decydującą rolę w rewitalizacji miast w oparciu o wieloszczeblowe i 

wielosektorowe zarządzanie; (2) zintegrowany program rewitalizacji obszarów miejskich 

(ZPROM), obejmujący wszystkie działania i projekty mające na celu rozwiązanie problemów 

zdegradowanych obszarów miejskich, powinien być osadzony w podejściu zintegrowanym i 

sprzyjać koncentracji zasobów; (3) wszystkie działania rewitalizacyjne powinny koncentrować 

się na obszarze (lub obszarach) zdegradowanym miasta wyznaczonym w ramach spójnego 

obszaru miejskiego, który charakteryzuje koncentracją negatywnych zjawisk społeczno-

gospodarczych. Pierwsze uwarunkowanie zakłada, że władzom miejskim (lub upoważnionemu 

organowi) należy przypisać wiodącą rolę w projektowaniu i wdrażaniu ZPROM. Wynika to z 

konieczności ustanowienia jednego podmiotu, który posiada pełną i ostateczną 

odpowiedzialność za zapewnienie zgodności realizowanych działań z zapisami ZPROM. Drugie 

uwarunkowanie ma na celu zagwarantowanie komplementarności i maksymalizację efektów 

synergii poprzez skoordynowane określenie celów i regulacji, programowanie działań i 

zarządzanie techniczne oraz określenie zintegrowanych narzędzi finansowych. Dzięki 

skupieniu się na priorytetach i poprzez koncentrację zasobów można ograniczyć 

marnotrawstwo i zwiększyć efekt mnożnikowy, który będzie generował wzrost dochodów i 

zatrudnienia. Ostatnie uwarunkowanie ściśle odnosi się do podejścia zorientowanego 

terytorialnie, gdzie zdegradowane obszary miejskie powinny być szczególnie traktowane i 

wspierane w ramach ZPROM. Trwała koncentracja zasobów i skupienie uwagi na obszarach 

zmarginalizowanych może skutecznie przyczynić się do poprawy jakości życia. Integracja 

działań i koncentracja zasobów pozwalają uniknąć fragmentaryzacji efektów i ich 

rozproszenia. Takie modelowe podejście ma szanse powodzenia i może przyczynić się do 

trwałej poprawy warunków społecznych, ekonomicznych, fizycznych i środowiskowych na 

danym obszarze. W ten sposób osiągnięty został drugi cel szczegółowy (Idczak i Musiałkowska, 

2022, s. 72–98). 
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Rysunek 1. Model zintegrowanego podejścia do rewitalizacji 
Źródło: (Idczak i Musiałkowska, 2022, s. 95) 
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Żaden obszar miejski nie może być rozpatrywany w sposób wyizolowany z systemu 

gospodarczego, ponieważ pozostaje on zawsze jego elementarną częścią składową. 

Dotychczasowe osiągnięcia oraz przyszły rozwój każdego obszaru miejskiego będą stale 

definiować jego udział w globalnej produkcji regionu i kraju w porównaniu z innymi obszarami 

miejskimi. Zarówno dobrobyt gospodarczy, jak i ubóstwo lub stagnacja rozwojowa w 

dowolnym obszarze miejskim oddziałują na sukces lub porażkę innych obszarów miejskich w 

regionie i ostatecznie są ściśle powiązane z gospodarką narodową. Dlatego, aby uniknąć 

niepowodzeń we wdrażaniu działań naprawczych wynikających w dużej mierze z braku 

uwzględnienia szerokiego spektrum oddziaływania procesów społeczno-gospodarczych 

zachodzących w skali geograficznej, należało określić miejsce rewitalizacji obszarów miejskich 

w świetle tzw. zintegrowanego podejścia mającego na celu osiągnięcie spójności terytorialnej. 

Zostało to ujęte w trzecim celu szczegółowym. Na podstawie krytycznej analizy literatury i 

wyników wcześniejszych badań stwierdzono, że działania rewitalizacyjne podejmowane 

wobec zdegradowanych obszarów miejskich powinny być w pełni zintegrowane we wspólne 

ramy polityk skoordynowanych terytorialnie, które nie są realizowane jako pojedyncze 

działania, ale stanowią integralny komponent ogólnej polityki rozwoju kraju. Z tego powodu 

władze miasta powinny włączyć do ZPROM priorytety integracji terytorialnej, aby zapewnić 

integrację celów, działań i narzędzi ZPROM w kontekście szerszych uwarunkowań 

przestrzennych (terytorialnych). Ponadto zapisy ZPROM muszą być również spójne z celami 

strategii ponadlokalnych oraz ogólnej polityki rozwojowej państwa i wnosić istotny wkład w 

ich realizację przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia ustanawianych w tych 

dokumentach celów. Aspekt ten został zilustrowany w modelu zintegrowanego podejścia do 

rewitalizacji miast (rysunek 1) i szeroko omówiony w rozdziale 2.3 (Idczak i Musiałkowska, 

2022), umożliwiając tym samym osiągnięcie trzeciego celu szczegółowego. 

W perspektywie finansowej 2007-2013 Komisja uruchomiła inicjatywę JESSICA jako 

alternatywę dla wsparcia finansowego udzielanego w formie dotacji bezzwrotnych. 

Zaproponowane rozwiązania wprowadziły możliwość wykorzystania rewolwingowego modelu 

dystrybucji środków z funduszy strukturalnych. Taki sposób finansowania projektów cechuje 

się odnawialnością, tzn. środki w ramach inicjatywy JESSICA mogą być wielokrotnie 

wykorzystywane i w ten sposób mogą przyczynić się do zwiększenia zakresu oraz 

przyspieszenia inwestycji podejmowanych na obszarach miejskich, na których zdiagnozowano 

najpilniejsze potrzeby. Podstawowym założeniem inicjatywy JESSICA było wspieranie 

projektów zawartych w ZPROM. W praktyce JESSICA jako nowy instrument finansowy 

ukierunkowany na wspieranie zrównoważonego rozwoju miast, okazał się bardzo ambitną 

inicjatywą. Przyjęte zasady udzielania tego typu wsparcia wymagały od zaangażowanych w ten 

proces podmiotów specjalistycznej wiedzy, fachowych umiejętności i dostępności uregulowań 

prawnych wykraczających poza schematy stosowane w tradycyjnych programach opartych na 

systemie dotacyjnym. Brak jasności w zakresie przepisów i zasad sprawił, że JESSICA stała się 

stosunkowo  trudnym i skomplikowanym instrumentem wspierania rozwoju miast. Wnioski z 

badań dotyczących wdrażania tej inicjatywy w Polsce wskazują, że instytucje zarządzające 

wykazały się szerokim konserwatyzmem i przywiązaniem do tradycyjnego podejścia 

(dotacyjnego) do dystrybucji środków JESSICA i nie włączyły miast do systemu 

instytucjonalnego JESSICA. W rezultacie miasta nie stały się kluczowym partnerem w procesie 

decyzyjnym dotyczącym zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich wspieranego przez 
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inicjatywę JESSICA. Należy podkreślić, że zgodnie z założeniami modelu zintegrowanego 

podejścia do rewitalizacji miast, miasta (władze miejskie) ponoszą pełną odpowiedzialność za 

rozwój obszarów miejskich i w związku z tym powinny zajmować pierwsze miejsce w 

podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć miejskich. Miasta mogły ubiegać się o 

finansowanie JESSICA na takich samych zasadach jak inne kategorie beneficjentów. Ich rola 

jednak została ograniczona do opracowania ZPROM i delimitacji obszarów zdegradowanych, 

tj. o największej koncentracji zjawisk negatywnych. Ocena i wybór projektów do wsparcia 

JESSICA dokonywana była przez fundusze rozwoju obszarów miejskich (FROM), w praktyce 

banki. Skoro zatem miasta nie zostały bezpośrednio włączone we wdrażanie inicjatywy 

JESSICA, w tym w proces oceny i wyboru projektów, można stwierdzić, że realizacja projektów 

nie odbyła się w pełni zgodnie z podejściem uwzględniającym zintegrowany rozwój obszarów 

miejskich (rozdziały 3 i 4, a częściowo także rozdział 6). W rezultacie zrealizowano cel 

szczegółowy nr 4, polegający na ocenie zasad i systemu instytucjonalnego JESSICA oraz 

porównaniu ich z modelowym podejściem do zintegrowanej rewitalizacji miast. Zagadnienia 

te zostały przedstawione w rozdz. 3 i 4 oraz częściowo w rozdz. 6 w Idczak i Musiałkowska, 

2022). 

Dalsze prace badawcze skoncentrowane zostały na realizacji zadań służących osiągnięciu 

piątego celu szczegółowego oraz wszystkich jego celów operacyjnych. Jak już wcześniej 

wspominano, podstawowym założeniem inicjatywy JESSICA było zapewnienie alternatywnego 

podejścia do tradycyjnych dotacji polegającego na wykorzystaniu instrumentów inżynierii 

finansowej celem realizacji większej liczby bardziej efektywnych projektów miejskich. 

Instrument ten miał wspierać inwestycje, które będą obejmować działania promujące 

zrównoważony rozwój obszarów miejskich, ale też dostarczają wymiernych zachęt, które 

obniżą ryzyko inwestycji podejmowanych w warunkach podwyższonego ryzyka i w 

konsekwencji pozwalają przezwyciężyć istniejące niedoskonałości rynku. Uznano, że JESSICA 

powinna przyczynić się do budowania trwałego finansowania, tj. mechanizmu finansowego 

obejmującego instytucje publiczne i prywatne inwestujące w zrównoważone ekonomicznie 

przedsięwzięcia i projekty miejskie przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wsparcia 

finansowego w długim okresie. W związku z tym zadania zdefiniowane w badaniu sprowadzały 

się do ustalenia, w jakim stopniu te fundamentalne założenia postawione przed inicjatywą 

JESSICA zostały wypełnione przez projekty zrealizowane przy udziale finansowania JESSICA w 

pięciu polskich regionach. Uzyskane wyniki dowodzą, że generalnie dwie trzecie z wszystkich 

zrealizowanych projektów JESSICA cechowało się zdolnością do generowania przychodów i 

przyczyniło się do powstania pozytywnych efektów rynkowych. W przeważającej większości 

projekty te zostały zrealizowane przez podmioty prywatne. Pozostałe projekty, czyli te, które 

nie przyniosły podobnych efektów były realizowane głównie przez podmioty publiczne. Nieco 

ponad połowa projektów charakteryzowała się działaniami, które przyczyniły się do 

wygenerowania pozytywnych efektów społecznych. Wśród projektów cechujących się 

brakiem pożądanych bodźców aktywizujących społeczności lokalne dominowały projekty 

zrealizowane głównie w ramach dwóch obszarów wsparcia, tj. efektywności energetycznej i 

infrastruktury miejskiej. Badanie wykazało również, że czynnikami, które w największym 

stopniu wpłynęły na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów przez projekty JESSICA, był status 

prawny beneficjenta (projektodawcy) oraz wartość projektu – efekty były większe, jeśli 

projekty były realizowane przez przedsiębiorstwa prywatne i charakteryzowały się dużą 
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wartością (całkowity koszt realizacji projektu). Wyjaśnień tej zależności należy upatrywać w 

tym, że projekty o dużej wartości obejmowały często szeroki zakres działań i z natury rzeczy 

były nastawione na osiągniecie oczekiwanej stopy zwrotu. Dodać należy, że tego typu projekty 

ze względu na stosunkowo duży zakres świadczonych usług lub dostarczanych dóbr, były w 

stanie nie tylko wygenerować zyski i zapewniać spłatę pożyczki JESSICA z własnych 

przychodów, ale także doprowadzić do pojawienia się pozytywnych efektów zewnętrznych dla 

społeczności lokalnych, o których mówią m.in. zapisy ZPROM. Ważne jest również to, że 

projekty te dzięki dodatniemu saldu przepływów pieniężnych wynikającemu z osiągnięcia 

rentowności operacyjnej, wzmocniły rolę inicjatywy JESSICA jako odnawialnego instrumentu 

finansowego mającego na celu zaradzenie istniejącym niedoskonałościom rynku. Szczegółowe 

analizy i wnioski zawarto w (Musiałkowska i Idczak, 2018; Idczak, Musiałkowska i Mrozik, 

2019b; Idczak i Musiałkowska, 2019; Idczak i Musiałkowska, 2022, rozdz. 5). 

Kolejnym krokiem w procedurze badawczej było zastosowanie oryginalnego modelu oceny 

wpływu projektów JESSICA na zrównoważony rozwój miast. Badanie to dostarczyło dalszych 

interesujących wniosków, które w dużej mierze wspierają wcześniejsze ustalenia. Stwierdzono 

m.in., że projekty wyróżniające się relatywnie wysoką wartością i realizowane przez podmioty 

prywatne nie tylko najlepiej sprawdziły się w spełnieniu założeń inicjatywy JESSICA, ale także 

w największym stopniu przyczyniły się do powstania efektów odpowiedzialnych za 

zapewnienie zrównoważonego podejścia do rozwoju miast. Wyniki te uzasadniają możliwość 

wdrażania interwencji miejskich poprzez kompleksowe projekty finansowe przy udziale 

wsparcia JESSICA na obszarach miejskich znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

(Musiałkowska i Idczak, 2020; Idczak i Musiałkowska, 2022, rozdz. 5). Z kolei inne badania 

wykorzystujące ocenę oddziaływania terytorialnego miało na celu ustalenie wpływu 

projektów JESSICA na spójność terytorialną. Wyniki przeprowadzonej oceny pozwalają 

stwierdzić, że największe oddziaływanie terytorialne generowały te projekty, które były 

najlepiej dostosowane do konkretnych potrzeb poszczególnych obszarów zdegradowanych 

miasta. Wnioski te także wspierają wcześniejsze ustalenia i dowodzą, że zwrotne instrumenty 

wsparcia, jakim jest JESSICA, mogą być z powodzeniem stosowane na obszarach miejskich w 

celu przezwyciężenia niedoskonałości rynku (Idczak i Mrozik, 2021; Idczak i Musiałkowska, 

2022, rozdz. 5). Ostatnim badaniem w ramach piątego celu szczegółowego była analiza 

przestrzennej dystrybucji środków JESSICA. Badanie wykazało, że finansowa pomoc zwrotna 

JESSICA została silnie rozproszona w ramach poszczególnych regionów, chociaż stopień 

rozproszenia był zróżnicowany. Pomoc finansowa została skierowana na wsparcie projektów 

realizowanych w różnych miastach, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Stwierdzono 

także, że większość pomocy przyznano na realizacje projektów zlokalizowanych w miastach 

położonych w obrębie obszarów metropolitalnych stolic wojewódzkich (OM). Wniosek ten ma 

istotne implikacje w sferze polityki miejskiej, ponieważ wskazuje na możliwość bardziej 

ukierunkowanych terytorialnie ram instrumentów finansowych UE – pomoc zwrotna w 

większym stopniu adresowana do miast zlokalizowanych w OM, podczas gdy pomoc 

bezzwrotna (dotacje) kierowane do miast położonych poza OM (Idczak, Mrozik i 

Musiałkowska, 2021; Idczak i Musiałkowska, 2022, rozdz. 5). Wszystkie zrealizowane zadania 

doprowadziły do osiągnięcia piątego celu szczegółowego oraz jego celów operacyjnych. 

Jednym w ważnym elementów prowadzonych badań był przegląd i ocena działań 

legislacyjno-instytucjonalnych związanych z tworzeniem ram prawnych rewitalizacji 
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zapewaniających regulacje i instrumenty pomocne w przeciwdziałaniu występowania stanów 

kryzysowych w miastach (szósty cel szczegółowy). Przeanalizowano proces prowadzenia i 

powstawania regulacji prawnych w zakresie rewitalizacji w odniesieniu do modelu cyklu 

funkcjonowania polityki publicznej w Polsce zaproponowanego przez Zybałę (Zybała, 2015). 

Uzasadnieniem dla zastosowania tego modelu był fakt, że pozwolił on lepiej umiejscowić realia 

procesu tworzenia prawa w specyficznym dla Polski kontekście kształtowania polityki 

publicznej. Przede wszystkim należy zauważyć, że pierwsze ramy prawne zapewniające 

bardziej terytorialne podejście do rozwoju miast i rewitalizacji weszły w życie w Polsce wraz z 

przyjęciem Ustawy o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), co nastąpiło dopiero pod koniec 

2015 roku. Do tego czasu wszelkie działania z zakresu rewitalizacji i rozwoju miast były 

prowadzone w oparciu o inne przepisy i wytyczne ustanowione dla potrzeb wydatkowania 

środków z funduszy europejskich. Nie było uregulowań, które ujmowałyby te kwestie w 

sposób całościowy. Intensyfikacja działań nastąpiła wraz z przygotowywaniem ram 

strategicznych i podstaw prawnych do nowego okresu programowania funduszy europejskich 

na lata 2014-2020. Wraz z przyjęciem Krajowej polityki miejskiej i Narodowego planu 

rewitalizacji nastąpiło szerokie promowanie kompleksowego podejście do rewitalizacji, a 

rewitalizacja stała się ważnym elementem programowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju. Ważną obserwacją poczynioną podczas tej analizy było to, że kształtowanie polityki 

publicznej w zakresie rewitalizacji miast zostało zdominowane przez rząd i ustawodawcę. 

Istotne propozycje i uwagi zgłaszane przez ekspertów, środowisko akademickie i samorządy w 

toku prac legislacyjnych nie zmieniły znacząco tekstu ustawy w stosunku do jej pierwotnie 

przedstawionego projektu. Wyniki te wskazują, że wypracowanie przepisów nie nastąpiło w 

systemie partnerstwa między ustawodawcą a aktorami pozarządowymi. Władza 

ustawodawcza i wykonawcza objęły absolutny prymat nad kształtowaniem polityki w tej 

dziedzinie i w zasadzie nie uwzględniły innych uczestników procesu decyzyjnego. Pozwoliło to 

wyciągnąć wniosek, że, zgodnie z przejętym w badaniu modelem, obszar kształtowania 

polityki publicznej w dziedzinie rewitalizacji był zarezerwowany dla podmiotów demokracji 

przedstawicielskiej i podporządkowanej jej administracji publicznej. Taka sytuacja z pewnością 

nastąpiła kosztem ograniczonego wpływu niezależnych ekspertów na formułowanie polityki i 

pokazała mniejszą rolę obiektywnej wiedzy uzasadniającej przyjęte w ustawie rozwiązania. 

Wnioski wskazują także na zgodność sposobu uchwalenia ustawy z modelem Zybały, a także 

potwierdzają polską specyfikę legislacyjną. Ustawa została przyjęta stosunkowo szybko i z 

powodu pilnej potrzeby stworzenia spójnych podstaw prawnych niezbędnych do 

uruchomienia środków na rewitalizację w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-

2020. Ustawa nie zmieniła zasadniczo podejścia władz lokalnych do rewitalizacji miast i w 

niewielkim stopniu władze gmin stosowały przewidziane w niej instrumenty. Możliwość 

ubiegania się o dofinansowanie unijne okazała się najbardziej decydującym czynnikiem przy 

opracowywaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji. Wnioski te umożliwiły osiągnięcie 

szóstego celu szczegółowego (Idczak i Musiałkowska, 2021). 

Polityka spójności UE kładzie nacisk na wymiar miejski i zakłada, że rozwój obszarów 

miejskich powinien być realizowany poprzez zintegrowane podejście, które odpowiada na 

istniejące i nowe potrzeby obszarów miejskich. Cel ten można osiągnięć poprzez realizację 

kompleksowych projektów miejskich dostosowanych do lokalnych potrzeb łączących różne 

aspekty życia miejskiego. W tym kontekście ważne jest zidentyfikowanie potencjalnych 
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korzyści zewnętrznych, które mogą być generowane przez projekty miejskie przyczyniając się 

do zrównoważonego rozwoju miasta. Korzyści te uprzednio zidentyfikowane i wycenione 

mogą zostać włączone do analizy efektywności ekonomicznej projektów i tym samym być 

wykorzystane w procesie oceny projektów miejskich ubiegających się o finansowanie z 

instrumentów zwrotnych. Przesłanki te znalazły swoje odzwierciedlenie w siódmym celu 

szczegółowym. W badaniu podkreślono przede wszystkim znaczenie korzyści zewnętrznych 

generowanych przez projekty w postaci miejskich usług ekosystemowych (MUE), które 

istotnie przyczyniają się poprawy jakości życia i dobrobytu społecznego. W wyniku 

przeprowadzonej analizy dokonano identyfikacji i wyceny MUE, a następnie otrzymane 

wartości zostały wykorzystane do skorygowania przepływów pieniężnych analizowanych 

projektów i obliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej. W wyniku tej czynności 

wskaźniki ilustrują pełny obraz wpływu projektu na przestrzeń miejską z uwzględnieniem jej 

kontekstu środowiskowego i społecznego. Wskaźniki te dają więc rzeczywistą wskazówkę czy 

lub w jakim stopniu korzyści dostarczane przez projekty generujące MUE przewyższają 

korzyści zapewniane przez projekty pozbawione MUE. W tym sensie przedstawione podejście 

proponuje mechanizm decyzyjny uwzględniający szeroką perspektywą środowiskową i 

społeczną. Śledzenie tych wskaźników wydaje się szczególnie cenne dla decydentów pod 

kątem oceny jaki rodzaj interwencji (projekt miejski) przyniesie największe korzyści 

społeczeństwu. Wskaźniki efektywności ekonomicznej uwzględniające wartość MUE mogą 

służyć na etapie oceny projektów rewitalizacyjnych jako podstawa do priorytetyzacji 

inwestycji (projektów miejskich) na zdegradowanych obszarach miejskich, informując o ich 

ogólnym wkładzie w tworzenie dobrobytu społecznego i wzrost gospodarczego. Mogą być nie 

tylko ważnym narzędziem oceny danego projektu, ale także bodźcem do dalszego 

zrównoważonego rozwoju miast. Wnioski te potwierdzają osiągnięcie siódmego celu 

szczegółowego (Idczak, Musiałkowska i Mrozik, 2019a). 

Finalny etap procesu badawczego dotyczący bezpośrednio ósmego celu szczegółowego 

koncentrował się na syntezie i wypracowaniu rekomendacji dla różnych poziomów 

decyzyjnych na temat uskutecznienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych z 

wykorzystaniem inicjatywy JESSICA. Ogólna ocena inicjatywy JESSICA jako instrumentu 

odpowiadającego na wyzwania obszarów miejskich jest pozytywna, choć zidentyfikowano też 

pewne zastrzeżenia. Do mocnych stron z pewnością należy zaliczyć nową jakość, kulturę 

zarządzania i rozwój nowych obszarów współpracy w dziedzinie projektów miejskich między 

różnymi partnerami. W takich warunkach wdrażania interwencja publiczna korzystająca ze 

zwrotnej formy finansowania generuje silniejszy efekt katalityczny niż pomoc dotacyjna. Z 

kolei zidentyfikowane słabości wynikały głównie z braku odpowiedniej gotowości 

wdrożeniowej. Brak tej gotowości był widoczny zarówno po stronie instytucji 

odpowiedzialnych za wdrażanie inicjatywy JESSICA z powodu braku jasnych uregulowań 

prawnych, jak również potencjalnych i faktycznych beneficjentów ze względu na ich silne 

przywiązanie do kultury dotacyjnej. JESSICA okazała się nowością dla wszystkich podmiotów 

zainteresowanych sprawami miejskimi. Dlatego też, żeby uczynić ją bardziej efektywną i 

przede wszystkim łatwiejszą na poziomie wdrażania sformułowano rekomendacje, które 

można streścić w formie trzech głównych zaleceń. Po pierwsze, miasta powinny zostać 

włączone do systemu instytucjonalnego JESSICA i jako instytucje wdrażające powinny przejąć 

dużą część obowiązków i formalności związanych z udzielaniem pożyczki (rysunek 2), 
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zapewniając tym samym większą spójność projektów z zapisami ZPROM. Po drugie, pomoc 

JESSICA powinna być adresowana głównie do dużych projektów miejskich oferujących szeroki 

zakres inwestycyjny. Po trzecie, projekty korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego 

powinny być realizowane w miastach usytuowanych w ramach OM. Miasta te w największym 

stopniu osiągają skumulowane korzyści z położenia w obrębie względnie spójnego 

funkcjonalnego obszaru oddziaływania. Dzięki temu są w stanie zaoferować odpowiedni i 

zróżnicowany popyt na dobra i usługi wymagany przez kompleksowe projekty miejskie. 

Zaproponowane rekomendacje powinny skutkować uwolnieniem potencjału inicjatywy 

JESSICA i wzmocnieniem jej wpływu na przezwyciężanie istniejących niedoskonałości rynku 

oraz promowanie zrównoważonego rozwoju miast. Powyższe wnioski umożliwiły osiągnięcie 

ósmego celu szczegółowego (więcej zob. rozdz. 6 w Idczak & Musiałkowska, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Propozycja nowego systemu instytucjonalnego inicjatywy JESSICA 
Źródło: (Idczak i Musiałkowska, 2022, s. 208) 
 

4.3.6. Wartość dodana i wykład w rozwój nauki 

 

Analiza dostępnych nielicznych opracowań na temat inicjatywy JESSICA uzasadniająca 

rozpoczęcie badań w tym obszarze wskazywała na występowanie pewnych niedoskonałości i 

efektów dalekich od oczekiwanych. Literatura sygnalizowała nawet, że model finansowania 

JESSICA może być nieskutecznym instrumentem we wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

miast ze względu na jego złożony charakter. W tym kontekście przeprowadzone badania 

stanowiły prekursorską analizę tego tematu, a w procesie badawczym zaproponowano 
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kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do oceny zarówno instytucjonalnego modelu 

funkcjonowania inicjatywy JESSICA, jak również efektów uzyskanych w wyniku realizacji 

projektów miejskich, które otrzymały wsparcie finansowe z tego instrumentu.  W przypadku 

oceny projektów JESSICA dokonano analizy ex-post, co było możliwe z uwagi na fakt, że okres 

realizacji badań rozpoczął się po zakończeniu realizacji projektów JESSICA. Uzyskane w toku 

badania wyniki i wnioski opublikowane w cyklu publikacji stanowią oryginalne osiągnięcie 

naukowe i wnoszą istotny wkład teoretyczny do literatury przedmiotu i ważne rekomendacje 

dla praktyki prowadzenie polityki miejskiej na temat instrumentów inżynierii finansowej 

wykorzystywanych na potrzeby interwencji publicznej w miastach oraz polityki spójności UE. 

Wśród najważniejszych osiągnięć wymienić należy: 

1. Badanie wyraźnie podkreśla rolę mechanizmu rynkowego jako najpotężniejszego kreatora 

procesów urbanizacyjnych i aglomeracyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie miast, 

w tym za generowanie pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych. Ponadto 

jednoznacznie wskazuje, że prawa rynkowe rządzące miastami nie mogą być ignorowane 

przy rewitalizacji miast.  

2. Wynikiem procesu badawczego jest rozbudowanie, uszczegółowienie i dopasowanie do 

współczesnych realiów teoretycznego modelu powstania zdegradowanych obszarów 

miejskich. Model ten diagnozuje czynniki i ilustruje ich współzależne oddziaływanie w 

procesie kumulatywnej okrężnej przyczynowości (cumulative circular causation) 

skutkującej powstawaniem i utrzymywaniem się stanów kryzysowych na obszarach 

miejskich (schemat 3 w Idczak i Musiałkowska, 2022, s. 48). 

3. Rewitalizacja miast została opisana przez pryzmat pięciu wymiarów (przestrzennego, 

gospodarczego, społecznego, środowiskowego i zarządzania [governance]) i odpowiednio 

zdefiniowanych zestawów działań, które należy uwzględnić w każdym z nich. Proces 

rewitalizacji wymaga uwzględnienia szeregu różnych działań, które powinny być 

zrealizowane poprzez spójne i holistyczne podejście do rozwiązywania wzajemnie 

powiązanych problemów. 

4. Rezultatem przeprowadzonych badań jest stworzenie teoretycznego modelu 

zintegrowanego podejścia do rewitalizacji miast mającego zastosowanie na poziomie 

europejskim, co stanowi oryginalny wkład do nauki. Model został opracowany z 

wykorzystaniem dostępnej wiedzy teoretycznej, a także dobrych praktyk i doświadczeń z 

wdrażania projektów i programów rewitalizacji w europejskich miastach. Model ten 

prezentuje ramy działań stanowiące wytyczne do podejmowania odpowiednich decyzji 

ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów obszarów miejskich.  

5. W oparciu o własnoręcznie stworzoną bazę danych wszystkich projektów JESSICA w Polsce 

możliwe było dokonanie oceny inicjatywy JESSICA z perspektywy realizacji projektów i 

generowanych przez nie efektów. W efekcie przeprowadzono kompleksową analizę, która 

po raz pierwszy (według naszej najlepszej wiedzy) dostarczyła wniosków i wyczerpującej 

informacji z wdrażania tego instrumentu w Polsce.  

6. Badanie ukazuje wąskie gardła w zakresie funkcjonowania modelu finansowego JESSICA i 

proponuje rozwiązania poprawiające jego działanie. Wnosi ważny wkład do teorii polityki 

miejskiej będącej nieodłącznym elementem polityki regionalnej (polityki spójności UE). 

Zawiera bowiem rekomendacje skierowane pod adresem polityki spójności, w tym 

propozycję nowego systemu instytucjonalnego JESSICA. Jedną z najważniejszych 
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rekomendacji jest włączenie w proces wyboru projektów predysponowanych do 

finansowania JESSICA władz miejskich jako podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za 

rozwój miast. Ponadto wskazano, że wsparcie finansowe oparte na mechanizmie zwrotnym 

przynosi najbardziej oczekiwane efekty w przypadku realizacji projektów kompleksowych 

o szerokim zakresie rzeczowym, które w najlepszy sposób odpowiadają konkretnym 

potrzebom rynkowym. 

Wstępne wnioski i rekomendacje powstałe w efekcie prowadzonych badań zostały 

wykorzystane w raporcie ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i 

Spójności Terytorialnej) pt. „Financial Instruments and Territorial Cohesion” opublikowanym 

w 2019 roku. Raport ten zawiera informacje na temat możliwości stosowania zwrotnych 

instrumentów finansowych w działaniach o charakterze interwencji publicznej w ramach 

polityki spójności UE i dokonuje ich oceny pod względem osiągnięcia wartości dodanej dla 

rozwoju terytorialnego. 
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4.4. Działalność badawcza i osiągnięcia naukowe wykazane w pozostałych publikacjach 

(wybranych) 

 

Obok badań nad inicjatywą JESSICA równolegle prowadziłem inne badania lub 

uczestniczyłem w innych projektach badawczych. To dodatkowe zaangażowanie naukowe 

obejmuje sześć obszarów badawczych, w ramach których powstały publikacje jedno- lub 

wieloautorskie. 

 

4.4.1. Obszar badań dotyczących procesu suburbanizacji i peryurbanizacji 

 

Badania prowadzone w zakresie procesu suburbanizacji i peryurbanizacji dotyczyły 

pewnego zakresu konsekwencji wystąpienia niekorzyści aglomeracji, a konkretniej zjawiska 

„rozlewania się miast” i wpływu tego procesu na obszary podmiejskie. W przeciwieństwie do 

głównego obszaru badawczego (przedstawionego wyżej), który koncentrował się na 

niekorzystnych zjawiskach i ich przeciwdziałaniu wewnątrz miast, ta część badań dotyczyła 

efektów rozprzestrzeniania się zarówno przestrzennych form miasta, jak i wzorców miejskiego 

życia poza obszary miejskie. W badaniach podkreślono, że coraz częściej współczesna 

suburbanizacja stanowi składową szerszego procesu miejskich przekształceń, tj. procesu 

metropolizacji. Skutkuje to intensywnym lokalizowaniem w strefach podmiejskich wielu 

nowych i różnorodnych funkcji, co z kolei prowadzi do rosnącego obciążenia infrastruktury 

transportowej i wywiera silną presją na środowisko przyrodnicze. Dynamiczny rozwój nie 

przebiega ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym w gminach, o czym świadczą m.in. 

niskie pokrycie planistyczne, wysoka liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz 

nieaktualizowane studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W efekcie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że intensywny rozwój gmin wiejskich w 

obszarach metropolitalnych zachodzi często bez stosowania właściwych (przewidzianych) ku 

temu instrumentów, tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to 

zatem rozwój prowadzony na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych, które z racji 

swej właściwości w znacznym stopniu ograniczają możliwości zachowania podstawowych 

zasad planowania przestrzennego, tj. ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto wnioski dowodzą, że nawet jeśli gminy podlegające intensywnej suburbanizacji 

podejmują odpowiednie działania w sferze planowania przestrzennego, to często nie 

uwzględniają w odpowiednim stopniu uwarunkowań demograficznych (np. prognoz 

demograficznych), które powinny być podstawowym wyznacznikiem formułowania założeń 

gminnej polityki przestrzennej. Pominięcie tego aspektu skutkuje niedopasowaniem w 

zakresie rozstrzygnięć dotyczących planowanego sposobu zagospodarowania przestrzennego 

do rzeczywistych potrzeb. W efekcie może to prowadzić do nadmiernej i nieuzasadnionej 

ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. 

Badania objęły również rozważania teoretyczne nad zagadnieniem peryurbanizacji oraz 

analizy empiryczne mające na celu identyfikację tego procesu w polskich obszarach 

metropolitalnych. Typowa dychotomia układu osadniczego na obszary miejskie i wiejskie 

głęboko zakorzeniona w większości systemów planowania jest obecnie niewystarczająca, by 

właściwe reagować na zachodzące zmiany. Na obszarach wiejskich zaczynają pojawiać się 

formy aktywności gospodarczej i rozwoju społecznego typowe dla ośrodków miejskich.  
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Obszary podlegające peryurbanizacji poddane są silnemu oddziaływaniu ośrodków 

wielkomiejskich i choć są wobec nich peryferyjne usytuowane nadal znajdują się w ramach ich 

obszaru funkcjonalnego. Na tych obszarach współistnieją specyficzne cechy miejskie i wiejskie. 

Taka złożona i współzależna koegzystencja może z jednej strony przybrać formę znacznej 

urbanizacji (nowe inwestycje, wzrost liczby ludności, możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

itp.), z drugiej - zapewnia trwałość rolniczych i pozarolniczych funkcji wsi (wysoce 

produktywne i wielofunkcyjne rolnictwo, rolnictwo ekologiczne, działalność rekreacyjno-

wypoczynkowa itp.). Wnioski z badań wskazują, że te obszary mogą stanowić specyficzny 

rodzaj wielofunkcyjnych terytoriów, które ewoluują i stanowią szczególne wyzwanie dla 

polityki przestrzennej i zarządzania rozwojem w skali ponadlokalnej. 
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4.4.2. Obszar badań dotyczący peryferyjności regionalnej 

 

Problematyce peryferyjności regionalnej poświęcone zostały prace badawcze i analityczne, 

których finalnym efektem było przygotowanie rozprawy doktorskiej. W tym obszarze powstały 

dwie publikacje, tj. jeden artykuł (Idczak, 2011) oraz monografia (Idczak, 2013) prezentująca 

tekst rozprawy doktorskiej. Zainteresowania naukowe autora dotyczące peryferyjności 

regionalnej były kontynuowane. Obejmowały one pogłębione rozważania teoretyczne nad 

pojęciem peryferyjności oraz prace analityczne ukierunkowane na określenie specyficznych 

uwarunkowań regionów peryferyjnych i zaproponowania określonych dla nich rozwiązań na 

poziomie polityki regionalnej. Wnioski wyciągnięte z krytycznej analizy literatury pozwoliły 

stwierdzić, że zastosowanie w regionach peryferyjnych modeli rozwoju na wzór modeli 

regionów centralnych (dobrze rozwiniętych) nie zawsze doprowadzi do osiągnięcia 

zamierzonego efektu w tych pierwszych, a może nawet przyczynić się do pogorszenia ich 

sytuacji. Przyjęcie jednego uniwersalnego zbioru czynników rozwoju, wzorowanego na 

regionach centralnych, może prowadzić do pominięcia pewnych czynników rozwoju i 

jednocześnie do przecenienia innych, chociaż ich skuteczność w pobudzaniu rozwoju w danym 

miejscu i danym czasie nie musi owocować równie pozytywnymi implikacjami w innym 

https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-16
https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-21
https://doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-05
https://doi.org/10.25167/ees.2018.45.11
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miejscu i innym czasie. Regiony peryferyjne powinny rozwijać się według własnego modelu i 

własnej ścieżki rozwoju (Idczak, 2012). 

Pozostałe osiągnięcia w tym obszarze (Idczak, 2014; 2020) są wynikiem badań i dyskusji 

przeprowadzonych w ramach cyklu transgranicznych konferencji pt. „Rozwój na peryferiach” 

zorganizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wynikiem tych badań i debat było m.in. potwierdzenie, że jednym z przejawów utrzymującego 

się przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze 

regionalnym jest kształtowanie się dychotomicznego układu terytorialnego – centro-

peryferyjnego. Polega to na tym, że silne ośrodki wzrostu przeciwstawiane są regionom o 

niskim poziomie rozwoju często określanym mianem peryferyjnych. Jednakże różnorodność 

zachodzących procesów w sferze regionalnej wskazuje, że peryferyjność regionu powinna być 

postrzegana przez pryzmat wieloaspektowości różnych czynników decydujących o potencjale 

rozwojowym regionów. Polityka władz publicznych powinna więc odejść od zorientowania na 

osiągnięciu przestrzennie zrównoważonego poziomu rozwoju do przestrzennej integracji 

ekonomicznej realizowanej w oparciu o dostępne rodzaje interwencji.  

Cel polityki regionalnej nie powinien koncentrować się na osiągnięciu określonego poziomu 

rozwoju mierzonego wskaźnikami ekonomicznymi (np. PKB per capita), ani dążyć do 

„dogonienia” innego regionu. Celem interwencji publicznej powinno być zatem dążenie do 

osiągnięcia spójności terytorialnej pojmowanej w kategoriach dynamicznego i funkcjonalnego 

procesu. Regiony peryferyjne powinny budować własny potencjał endogeniczny i na nim 

opierać swój rozwój. W tym celu istotne są ich inteligentne specjalizacje, które mogą okazać 

się skutecznym instrumentem w podnoszeniu poziomu życia. Strategia inteligentnych 

specjalizacji zakłada bowiem wypracowanie unikalnych rozwiązań, które wdrożone do 

regionalnej gospodarki mogą przyczynić się do zróżnicowania regionów w zakresie 

konkretnych specjalizacji. W warunkach wielosektorowej i wieloszczeblowej współpracy  oraz 

w połączeniu ze specyfiką konkretnych warunków regionalnych mogą doprowadzić do 

osiągnięcia znaczących korzyści. 
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regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego. W J. Rossa & T. Marcinkowski 
(red.), Rozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment? (Vol. III, pp. 51–66). 
Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

 

4.4.3. Obszar badań dotyczący społeczeństwa obywatelskiego i przywództwa na poziomie 

lokalnym 

 

Aktywne społeczeństwo obywatelskie jest kluczowym czynnikiem dla stabilnego rozwoju i 

zachowania demokracji. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej zaszły fundamentalne zmiany, które wywarły wyraźny wpływ na 

demokratyczny rozwój społeczeństw, a w szczególności na kształtowanie się społeczeństwa 

obywatelskiego. Badania w tym zakresie prowadzone były w ramach projekty badawczego pt. 

„Leadership and Urban and Regional Development” współfinansowany z Funduszu 

Wyszehradzkiego przez konsorcjum pięciu partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W celu odgrywania skutecznej roli w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów społecznych, organizacje non-profit i zaangażowani obywatele 

potrzebują przywództwa na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Działania realizowane 

przez pojedyncze jednostki wykazują mniejsze szanse powodzenia. W związku z tym 

strategiczne powiązania i koordynacja między organizacjami pozarządowymi a decydentami 

staje ważnym elementem kształtowania polityki rozwoju miast i regionów. Badania 

prowadzone w projekcie miały na celu między innymi przedstawić pozycję i rolę 

społeczeństwa obywatelskiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do lokalnego 

systemu decyzyjnego. Uwaga została skupiona na aspekcie zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego i jego przedstawicieli w proces podejmowania decyzji politycznych na 

poziomie lokalnym. Dążono do odpowiedzi na pytania, czy organizacje pozarządowe 

odgrywają ważną rolę w rozwoju lokalnym oraz czy posiadają ukształtowane przywództwo 

wpływające na czynny udział w procesie podejmowania decyzji? Jakie czynniki sprzyjają lub 

utrudniają udział liderów społeczeństwa obywatelskiego w życiu politycznym? 

Wnioski z badań wskazują na pewne podobieństwo między wszystkimi analizowanymi 

krajami, choć z zauważalnymi drobnymi różnicami. Wyniki z miast objętych badaniem 

pokazują homogeniczność wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej pod względem lokalnej 

polityki i zaangażowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Pomimo stosunkowo 

niskiego poziomu zaufania wśród społeczeństw tych krajów, ich lokalne elity polityczne 

cechują się znaczącym poziomem zaangażowana w działalność organizacji non-profit. Około 

dwóch trzecich lokalnych polityków biorących udział w badaniu aktywnie uczestniczy w 

organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Co więcej nie tylko są aktywni społecznie, ale 

wielu z nich (ok. 30%) zajmuje stanowiska kierownicze lub pełni funkcję członków zarządu w 

tych organizacjach. Ich udział w organach stanowiących jednostek władz publicznych na 

poziomie lokalnym tworzy szanse na wprowadzenie pewnych zmian i wpływanie na kształt 

polityki lokalnej. Ważnym wnioskiem wynikającym z badania jest również fakt, że samo 

pełnienie funkcji lidera organizacji pozarządowej nie wydaje się zwiększać szansy polityka na 

zostanie wybranym. Prawdopodobieństwo wyboru na członka lokalnego organu 
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stanowiącego (rady, sejmiku) zwiększa jego zaangażowanie w działalność organizacji non-

profit zajmujących się rozwojem lokalnym i kwestiami środowiskowymi. 

Ogólnie rzecz biorąc struktury społeczeństwa obywatelskiego w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej pozostają stosunkowo słabe w porównaniu ze społeczeństwem krajów Europy 

Zachodniej. Obrazuje to przede wszystkim niski udział ludności w organizacjach społecznych 

oraz niski poziom zaufania w społeczeństwie – kraje te pod tym względem zajmują ostatnie 

miejsca w grupie badanych krajów europejskich. 
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Handbook of International Local Government (pp. 344–360). Abingdon, Oxon, New 
York: Routledge, 2019.: Routledge. Retrieved from 
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315306261 

 

4.4.4. Obszar badań dotyczący procesów zachodzących na europejskim rynku pracy 

 

Prowadzone badania w pierwszym etapie koncentrowały się na zagadnieniu wprowadzania 

uregulowań przejściowych w swobodzie przepływu pracowników stosowanych przez kraje 

będące członkami UE wobec krajów, które do UE przystępowały. Uruchamianie ograniczeń w 

swobodnie przepływu pracowników podyktowane było poważnymi zakłóceniami na rynku 

pracy lub rzeczywiście istniejącym ryzykiem ich wystąpienia w państwach członkowskich oraz 

koniecznością dostosowania obowiązujących regulacji. Uzyskane wyniki dowiodły, że 

stosowanie uregulowań przejściowych przez wiele państw nie przyniosło oczekiwanego 

rezultatu, gdyż ich obowiązywanie nie wpłynęło na ograniczenie napływu obywateli z nowych 

państw członkowskich. Przykłady takich państw, jak: Szwecja, Finlandia, Grecja i Portugalia, 

gdzie stosunkowo wcześnie wystąpił swobodny dostęp do rynków pracy, ale niewielki napływ 

siły roboczej, oraz Niemiec i Austrii, które z kolei wprowadziły maksymalne możliwe 

ograniczenia w dostępie (7 lat), a jednocześnie wystąpił duży napływ, wskazują, iż ograniczenia 

dostępu do rynku pracy mają jedynie ograniczony wpływ na rozkład wewnątrzunijnej 

mobilności pracowników.  

Dalsze badania w obszarze przemieszczania się pracowników i poszukujących pracy 

potwierdziły, że swobodny przepływ osób w ograniczonym stopniu przekłada się na wymierne 

korzyści w postaci osiągania względnej równowagi przestrzennej na europejskim rynku pracy. 

Cechą europejskiego ryku pracy jest utrzymująca się (choć z różnym natężeniem w różnych 

http://www.ireas.cz/images/projekty/lea/lea_publikace.pdf
https://doi.org/10.1177/0269094217707281
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315306261
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okresach) luka kompetencyjna oznaczająca, że pracodawcy poszukują pracowników o 

kwalifikacjach innych od posiadanych przez osoby poszukujące pracy. W UE niedopasowanie 

to występuje również w wymiarze geograficznym. Zagwarantowana prawem swoboda 

przepływu pracowników nie jest czynnikiem wystarczającym do samoczynnego działania 

mechanizmu dostosowawczego między podażą pracy a popytem na pracę. Społeczeństwo 

europejskie cechuje się stosunkowo niską mobilnością transnarodową. 

Ponadto wykazano, że rynek pracy UE charakteryzuje się niedopasowaniem struktury 

popytu i podaży nie tylko według kwalifikacji, ale również lokalizacji siły roboczej i miejsc 

pracy. Relacja pomiędzy liczbą wakatów a bezrobociem, przedstawiona na podstawie krzywej 

Beveridge’a dla okresu 2008-2013 wykazała, że na unijnym rynku pracy nastąpił spadek 

efektywności funkcjonowania mechanizmu dopasowań w porównaniu z okresem sprzed 

kryzysu. Krzywa Beveridge’a przesunęła się w prawo, co oznacza, że mógł się ukształtować 

nowy krótkookresowy punkt równowagi rynkowej, charakterystyczny dla okresu spowolnienia 

gospodarczego, determinowany w znacznej mierze przez czynniki realne o charakterze 

niecyklicznym. Ogólnie rzecz ujmując przyczynami występującego niedopasowania na rynku 

pracy UE są głównie niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników, stosunkowo 

sztywne ramy prawne regulujące funkcjonowanie polityki rynku pracy, a także niska mobilność 

wewnątrzunijna mieszkańców. 
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Idczak, P. (2014). Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Kwartalnik 
Ekonomistów i Menedżerów, 32(2), 109–125. 
https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4663 

 

 

4.4.5. Obszar badawczo-dydaktyczny dotyczący procesu integracji europejskiej i polityki 

spójności UE 

 

Zainteresowania naukowe autora wpisują się w szeroki obszar badań nad integracją 

europejska. Dotyczy to m.in. cyklu publikacji składających się na główne osiągnięcie naukowe 

przedstawione w części 4.1-4.3, które odnosi się do polityki spójności UE. Ale obejmuje 

również wiele innych publikacji przedstawionych w niniejszym autoreferacie, w tym zwłaszcza 

pozycje wymienione poniżej. Integracja europejska z jednej strony oznacza pewien osiągnięty 

już stan scalenia gospodarek narodowych przejawiający się ukształtowaniem nowych struktur 

współpracy między państwami. Integracja europejska to także proces, który postrzegany jest 

https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6272
https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4663
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przez pryzmat zmian jakościowych i ilościowych zachodzących na wielu płaszczyznach, z 

różnym nasileniem, w różnym tempie i czasie.  

Szczególnej uwagi wymagają procesy zachodzące w ostatnich dwóch dekadach zarówno 

wewnątrz Unii Europejskiej jak i w jej bliższym i dalszym sąsiedztwie. Mają one bowiem 

charakter bezprecedensowy w całej historii istnienia UE głównie ze względu na ich skalę oraz 

kumulację. W tym kontekście, w dyskusji nad kierunkami działań podejmowanymi na 

poziomie państw członkowskich i całej UE niezwykle ważne staje się dostarczenie 

argumentów, popartych wiedzą teoretyczną i badaniami naukowymi. Specyfika procesu 

integracji europejskiej wymaga uwzględnienia wielu aspektów, często o bardzo wąskim 

zakresie, wynikających ze złożoności procesów społeczno-gospodarczych. Konieczne jest 

zatem prowadzenie badań umożliwiających dokonanie właściwej analizy wielu różnych 

obszarów działań prowadzonych w ramach UE. W tak nakreślonym nurcie badawczym 

powstało kilkanaście publikacji, które przybliżają funkcjonowanie UE w obszarze wspólnej 

polityki rolnej, polityki ochrony środowiska i transportowej, a także dokonują analizy procesu 

poszerzenia i pogłębienia integracji europejskiej. Są to głównie rozdziały w podręcznikach 

akademickich, które prezentują ważny walor dydaktyczny. Wśród nich są także publikacje 

naukowe przedstawiające szczegółową analizę wybranych tematów z obszaru polityki 

spójności oraz sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej 

połowie 2011 roku.  
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Europejskiej. Bilans osiągnięć (pp. 75–97). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Idczak, P., & Musiałkowska, I. (2011). Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii 
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4.4.6. Obszar badań dotyczący oceny efektywności ekonomicznej działań z zakresu 

zarządzania zasobami wodnymi na obszarach podmiejskich 

 

Zasoby wodne są jednym z najważniejszych czynników współdecydujących o warunkach 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Kluczowe znaczenie ma nie tylko ich potencjalna ilość, ale 

również jakość i możliwość ich efektywnego wykorzystania. Dlatego ważne jest efektywne 

gospodarowanie tymi zasobami, które powinno stanowić nieodłączny element szerszej 

polityki rozwoju planowanej i prowadzonej na różnych poziomach zarządzania rozwojem 

(lokalnym, regionalnym, krajowym). Takie podejście ma celu przede wszystkim uniknięcie 

sytuacji, gdy nadmiar (powodzie) lub niedobór wody (susze) stanowią barierę rozwoju. Ze 

względu na postępującą presję urbanizacyjną szczególnie wrażliwe na wystąpienie zjawisk 

ekstremalnych (susze i powodzie) są obszary podmiejskie. Przestrzeń wokół obszarów 

miejskich łącząca się z krajobrazem wiejskim rozwija się czterokrotnie szybciej niż w miastach 

i stanowić będzie w przyszłości strefę najintensywniejszych zmian. Działania władz publicznych 

w obliczu dynamicznych zmian często mają charakter spontaniczny i nie nadążają za skalą 

rosnących potrzeb. Dlatego prowadzone badania miały na celu zaproponowanie metod, 

narzędzi analitycznych i rozwiązań, które w świetle istniejących ograniczeń finansowych i 

trudności administracyjno-prawnych pozwolą zoptymalizować działania podejmowane na 

obszarach podmiejskich. 

Prace analityczne prowadzono w odniesieniu do zintegrowanego podejścia do zarządzania 

wodą (Integrated Water Resources Management), które jest obecnie uznawane za najbardziej 

efektywny ekonomicznie sposób gospodarowania zasobami wodnymi, zwłaszcza w kontekście 

coraz częściej występujących zdarzeń ekstremalnych (w tym tzw. powodzi miejskich). 

Działania koncentrowały się na wyborze rozwiązań zwiększających retencyjność zlewni na 

obszarach podmiejskich i optymalizacji ich zastosowania w celu ograniczenia zagrożenia 

wystąpienia lokalnych podtopień i powodzi miejskich z jednej strony i przeciwdziałania suszy i 

poprawy lokalnego mikroklimatu z drugiej. Efektem przeprowadzonych analiz jest m.in. 

udowodnienie, że stosowanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających zdolności 
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retencyjne zlewni może być równie skuteczne (w odniesieniu do określonych zlewni) jak 

wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych. Co więcej, jest to bardziej efektywne 

ekonomicznie, ponieważ pozwala osiągnąć porównywalne efekty przy zdecydowanie 

mniejszym koszcie społecznym. Ponadto dokonano analizy dokumentów planistycznych w 

aspekcie potrzeby utrzymania (poprawy) retencyjności zlewni i zaproponowano zmiany w 

obszarze zagospodarowania przestrzennego umożliwiające bardziej efektywnie kształtować 

struktury przestrzenne pod kątem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju danego obszaru. 

Przeprowadzono także analizę kosztów wynikających z ograniczenia dostępności usług 

(świadczeń) ekosystemowych na skutek intensywnej suburbanizacji i będących jej efektem 

lokalnych podtopień. Dodatkowo zidentyfikowano usługi ekosystemowe, które mogą pojawić 

się w przypadku zastosowania różnych rozwiązań poprawiających zdolności retencyjne zlewni 

rzecznych na obszarach poddanych silnej presji urbanizacyjnej. 

Wnioski wskazują również na potrzebę interdyscyplinarnej i wieloszczeblowej współpracy 

różnych aktorów (przedstawicieli władz różnych szczebli, środowiska akademickiego, 

specjalistów, społeczności lokalnych itd.) w zakresie planowania i wdrażania 

zaproponowanych rozwiązań. Takie szerokie współdziałanie jest warunkiem koniecznym 

zagwarantowania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania 

zasobami wodnymi. 
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zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju. Studia i Prace WNEiZ, 49(1), 
243–253. https://doi.org/10.18276/sip.2017.49/1-20 

Mrozik, K., Przybyła, C., Szczepański, P., Napierała, M., & Idczak, P. (2014). Zintegrowane 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż 

jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej 

 

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 

Aktywność naukowa autora wykraczająca poza działalność prowadzoną na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu obejmuje przede wszystkim współpracę badawczą z 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Współpraca ta polegała na pełnieniu funkcji 

głównego wykonawcy w dwóch projektach badawczych finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki, tj: 

 

1. "Wykorzystanie bazującej na GIS analizy wielokryterialnej jako wsparcia procesu 

podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym w celu poprawy zarządzania ryzykiem 

powodziowym", projekt finansowany w ramach konkursu OPUS-1, nr 

2011/01/B/HS4/03298, okres realizacji: grudzień 2011 – grudzień 2014. 

2. „Obszary podmiejskie jako kluczowe wyzwanie w zintegrowanym zarządzaniu zasobami 

wodnymi na terenach zurbanizowanych”, projekt finansowanym w ramach konkursu 

SONATA-5, nr 2013/09/D/HS4/01858, okres realizacji: lipiec 2014 – lipiec 2019. 

 

Kierownikiem obu projektów był dr hab. Karol Mrozik z Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu.  

Celem pierwszego projektu była ocena możliwości zastosowania poprzez geograficzne 

systemy informacyjne (GIS) wielokryterialnej analizy na potrzeby planowania przestrzennego 

na poziomie lokalnym i regionalnym w celu poprawy zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Autorzy założyli, iż w zlewni rzecznej w zależności od ryzyka zagrożenia powodziowego można 

zastosować określone metody planistyczne, agrotechniczne bądź techniczne, które 

ograniczając spływ powierzchniowy i zwiększając retencyjność zlewni mogą przyczyniać się do 

obniżenia zagrożenia powodziowego w sposób efektywny ekonomicznie, uwzględniający 

jednocześnie zasady zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. 

W wyniku realizacji projektu  opracowano uniwersalną metodykę opartą na analizie 

wielokryterialnej (multi-criteria analysis - MCA) wykorzystującej GIS umożliwiającą wykonanie 

map ryzyka powodziowego na obszarach nieobjętych stałym monitoringiem 

hydrometeorologicznym. W zaproponowanej metodzie uwzględniono oprócz czynników 

środowiskowych elementy społeczno-ekonomiczne. W toku realizacji projektu zaadaptowano 

i zastosowano m.in. metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (dynamic generation cost – 
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DGC) do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących zdolności retencyjne 

zlewni rzecznych. 

Udziału autora w tym projekcie polegał na przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury z 

zakresu analiz społeczno-ekonomicznych, zgromadzeniu niezbędnych danych, zastosowaniu 

metod oceny efektowości ekonomicznej, analizie i interpretacji wyników oraz zintegrowaniu 

części ekonomicznej projektu z pozostałymi obszarami badawczymi tego projektu. Efektem 

prac badawczych autora są trzy publikacje (Idczak & Mrozik, 2014, 2015b; Mrozik, Przybyła, 

Szczepański, Napierała, & Idczak, 2014), które wymienione zostały w punkcie 4.4.6. 

 

Celem drugiego projektu była ocena możliwości poprawy jakości planowania 

przestrzennego na poziomie lokalnym w gminach wiejskich na obszarach podmiejskich 

(suburbanizowanych) poprzez m. in. zastosowanie opartej na GIS analizy wielokryterialnej w 

celu zachowania lub zwiększenia utraconej retencyjności zlewni. Projekt był realizowany przez 

zespół wykonawców z czterech uniwersytetów, tj. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu raz 

Uniwersytetu Łódzkiego.  

Dzięki zastosowaniu analiz wielokryterialnych wykorzystujących GIS opracowano metodykę 

umożliwiającą wybór optymalnych zabiegów zwiększających retencyjność zlewni na obszarach 

podmiejskich podlegających procesowi intensywnej suburbanizacji w celu ograniczenia 

zagrożenia wystąpienia lokalnych podtopień i powodzi miejskich z jednej strony i 

przeciwdziałania suszy i poprawy lokalnego mikroklimatu z drugiej. W ramach projektu 

szczegółowe analizy przeprowadzono dla 3 obszarów podmiejskich tzw. miast drugiego rzędu 

(second-tier cities), czyli miast (poza stolicą), których osiągnięcia gospodarcze i społeczne są 

wystarczająco ważne, aby wpłynąć na potencjalne wyniki gospodarki narodowej (Łódź, 

Wrocław, Poznań). Wykonano m.in. mapy optymalnych zabiegów zwiększających 

retencyjność wybranych zlewni, analizy dokumentów planistycznych w aspekcie potrzeby 

utrzymania (poprawy) retencyjności zlewni, analizy zmian zagospodarowania przestrzennego 

oraz potencjału retencyjnego analizowanych zlewni oraz wyznaczono najdynamiczniej 

rozwijające się gminy wiejskie, w tym także zidentyfikowano zjawisko peryurbanizacji. 

Dodatkowo przeprowadzono analizę kosztów wynikających z ograniczenia usług (świadczeń) 

ekosystemowych w wyniku intensywnej suburbanizacji w związku z intensywnymi opadami 

oraz wskazano usługi ekosystemowe, jakie mogą pojawić się w przypadku zastosowania 

różnych rozwiązań poprawiających zdolności retencyjne zlewni rzecznych na obszarach 

poddanych silnej presji suburbanizacyjnej. 

Udziału autora w tym projekcie polegał na przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury z 

zakresu procesów urbanizacji, suburbanizacji i peryurbanizacji, zgromadzeniu niezbędnych 

danych do analizy wielowymiarowej i analiz społeczno-ekonomicznych, zastosowaniu metod 

taksonomicznych i metod oceny efektowości ekonomicznej, analizie i interpretacji wyników 

oraz zintegrowaniu części ekonomicznej projektu z pozostałymi obszarami badawczymi tego 

projektu. Efektem prac badawczych autora są trzy publikacje (Idczak & Mrozik, 2015, 2015a, 

2016, 2017, 2018; Mrozik, Napierała, & Idczak, 2020; Mrozik & Idczak, 2016, 2017; Mrozik, 

Idczak, & Adamska, 2017), które wymienione zostały w punktach 4.4.1 i 4.4.6. 
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Współpraca w ramach międzynarodowej Sieci Badawczej Regional Studies Association (RSA) 

na temat polityki spójności UE (RSA Research Network on EU Cohesion Policy (CPnet)) 

Od 2015 r. jestem członkiem sieci badawczej RSA Research Network on EU Cohesion Policy 

(CPnet), której celem jest zapewnienie forum do debaty na temat polityki spójności UE, jej 

skuteczności, wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, jej paradoksów i przyszłości. Sieć 

promuje prowadzenie nowych badań nad polityką spójności w zakresie nowych podejść, 

metod i pomysłów, które mogą przyczynić się do odnowienia naukowej debaty na temat 

polityki spójności. W tym celu szczególny nacisk kładziony jest na połączenie pracy uznanych 

naukowców i młodych badaczy w ramach cyklicznie organizowanych warsztatów w różnych 

krajach. Podczas warsztatów następuje prezentacja wyników badań naukowych, dyskusja i 

wymiana doświadczeń. 

Mój udział w pracach tej sieci polegał na uczestnictwie i wygłoszeniu referatów na kilku 

warsztatach i konferencjach międzynarodowych, które zostały wymienione w Wykazie 

osiągnięć naukowych. Ponadto ważnym przejawem zaangażowania była współorganizacja 

(razem z prof. Idą Musiałkowską) dwóch międzynarodowych warsztatów naukowych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: jednego w dniu 27.09.2017 roku pot. „EU Cohesion 

Policy in Eastern and Southern Europe: Taking Stock and Drawing Lessons for the Future” oraz 

drugiego w formule online w dniu 22.03.2021 roku pt. Theoretical Reflections on EU Cohesion 

Policy. 

Efektem pierwszego z wymienianych warsztatów było przygotowanie i zredagowanie 

poniższej monografii (przy udziale dwóch współredaktorów). 

 

Musiałkowska, I., Idczak, P., & Potluka, O. (2020). Successes & Failures in EU Cohesion Policy: 
An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe. 
https://doi.org/10.1515/9788395720451 

 

Współpraca z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej 

Członek zespołu w międzynarodowym projekcie badawczym pt. „Leadership and Urban and 

Regional Development”, który był współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego, nr 

projektu: 21320074, okres realizacji: luty 2014 – styczeń 2015. Projekt zrealizowany został 

przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego weszły następujące instytucje: Institute 

for Structural Policy (Praga, Czechy) - lider projektu, oraz partnerzy: University of Economics 

in Prague (Praga, Czechy), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Slovak Governance Institute 

(Bratysława, Słowacja) oraz Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and 

Regional Studies (Budapeszt, Węgry). 

Celem projektu było określenie roli przywództwa, udziału i reprezentacji społeczeństwa w 

procesie podejmowania decyzji politycznych na szczeblu lokalnym, a dotyczących kluczowych 

kwestii rozwoju miasta. Badania koncentrowały się wokół pozycji społeczeństwa 

obywatelskiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, jaką zajmuje ono w lokalnym systemie 

decyzyjnym. Uwaga została skupiona na aspekcie zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego i jego przedstawicieli w proces podejmowania decyzji politycznych na 

poziomie lokalnym. 

https://doi.org/10.1515/9788395720451
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Mój udział w tym projekcie polegał na przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury z 

zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, przeprowadzeniu badań 

ankietowych w Poznaniu, analiz danych i interpretacji wyników, współpracy dotyczącej 

uspójnienia prowadzonych analiz i wnioskowania w odniesieniu do krajów Grupy 

Wyszehradzkiej. 

Efektem prac badawczych jest mój udział w powstaniu trzech publikacji wymienionych w 

punkcie 4.4.3 oraz wygłoszenie referatu wraz z prof. Idą Musiałkowską pt. Leadership and 

regional and urban development. The case of the city of Poznań na konferencji 

międzynarodowej w Pradze w dniach 11-12 września 2014 roku zorganizowanej w ramach 

tego projektu. 

 

Współpraca z czterema uczelniami w ramach Konsorcjum Badań nad Aglomeracją 

Poznańską 

Członek zespołu realizującego projekt pt. „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji 

poznańskiej”. Projekt ten był realizowany przez Konsorcjum Badań nad Aglomeracją 

Poznańską, które zostało tworzone przez cztery poznańskie uczelnie publiczne: Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika 

Poznańska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt był realizowany w latach 2009-

2011 i został sfinansowany przez członków Rady Aglomeracji Poznańskiej. Celem projektu było 

rozpoznanie głównych potencjałów oraz problemów rozwojowych aglomeracji poznańskiej i 

wypracowanie wspólnej dla tworzących ją jednostek, średnioterminowej strategii rozwoju. 

Finalnym efektem prac zespołu projektowego było przygotowanie Strategia Rozwoju 

Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. Dodać należy, że ukazanie się tego 

dokumentu w ostatecznym kształcie zostało poprzedzone wydaniem Zielonej Księgi 

Aglomeracji Poznańskiej, która została poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt 

ten przyczynił się do lepszego poznania dynamiki i problemów funkcjonowania aglomeracji 

oraz wyznaczenia kierunków jej rozwoju w najbliższej przyszłości. 

Moje zaangażowanie w tym projekcie polegało na zidentyfikowaniu oraz sporządzeniu 

szczegółowego wykazu potencjalnych źródeł finansowania działań przewidzianych w strategii. 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020: 

http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/wp-

content/uploads/2014/04/srap_mp.pdf 

 

Uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych 

Łącznie na konferencjach wygłosiłem 47 referatów, w tym 24 na konferencjach 

międzynarodowych i 23 na konferencjach krajowych. Szczegółowa charakterystyka udziału w 

konferencjach krajowych i międzynarodowych wraz z tematami prezentowanych referatów 

została przedstawiona w Wykazie osiągnieć naukowych.  

 

 

 

 

http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/wp-content/uploads/2014/04/srap_mp.pdf
http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/wp-content/uploads/2014/04/srap_mp.pdf
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6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących naukę 

lub sztukę 

 

Specjalista ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w projekcie Kadry dla Gospodarki 

W latach 2010 – 2015 byłem członkiem zespołu zarządzającego projektem Kadry dla 

Gospodarki realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr 

UDA-POKL.04.01.01-00-371/10-00. Projekt Kadry dla Gospodarki realizowany był przez UEP 

we współpracy z partnerem projektu, Urzędem Statystycznym w Poznaniu w okresie 

01.09.2010–30.09.2015. Głównym celem projektu było stworzenie studentom i absolwentom 

naszej uczelni możliwości poszerzenia i pogłębienia uzyskanych w czasie studiów wiedzy i 

umiejętności, a także zdobycia doświadczenia zawodowego. Studenci korzystający z 

oferowanych w projekcie wielu różnorodnych form wsparcia przyszłej kariery zawodowej, 

otrzymali dodatkowe umiejętności pozwalające im lepiej sobie radzić na rynku pracy. 

Jako specjalista ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości byłem odpowiedzialny za 

tzw. postęp merytoryczny projektu. W ramach tego projektu byłem również członkiem 

zespołu ds. badania losów absolwentów. Do zadań tego zespołu należało m.in. opracowanie i 

przetestowanie kwestionariusza ankietowego online oraz dostosowanie go do potrzeb 

badania losów absolwentów, a także przeprowadzenie badania, tworzenie raportów 

cząstkowych z badań i prezentacja ich wyników. 

Potwierdzeniem dużego zaangażowania w ten projekt oraz sumiennego wykonywania 

wszystkich obowiązków było oficjalne podziękowanie złożone przez Rektora UEP w dniu 25 

marca 2014 r. w rezultacie audytu przeprowadzonego na zlecanie Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju, którego wyniki wykazały, że projekt był realizowany prawidłowo i wszystkie jego 

działania zdobyły najwyższą ocenę. Zaangażowanie w projekcie zostało także docenione w 

postaci Nagrody Indywidualnej III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015, którą otrzymałem za 

wzorową koordynację realizacji projektu Kadry dla Gospodarki. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej 

Byłem Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej pt. Unia 

Europejska w obliczu strategicznych wyzwań „Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych 

perspektyw" zorganizowanej przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu w dniach 20-21 października 2016 roku. Celem konferencji było zidentyfikowanie 

przyczyn wielu problemów UE oraz wskazanie rekomendacji dla decydentów na płaszczyźnie 

krajowej i europejskiej. W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób z większości ośrodków 

akademickich w Polsce zajmujących się problematyką szeroko pojętej integracji europejskiej. 

Efektem tej konferencji była publikacja ponad 30 artykułów naukowych, które ukazały się w 

takich wydawnictwach, jak: Rocznik Integracji Europejskiej, Przegląd Politologiczny (Political 

Science Review), Przegląd Zachodni, Studia Oeconomica Posnaniensia. 

Ponadto byłem członkiem komitetu organizacyjnego konferencji pt. „Quo vadis, Europo? 

15 lat po największym rozszerzeniu UE”, która została zorganizowana przez Katedrę 

Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku. Moje 
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obowiązki obejmowały m.in. pomoc w przygotowaniu konferencji i opracowaniu jej programu, 

kontakt z panelistami/uczestnikami. Przewodniczyłem jeden z sesji tematycznych. 

 

Udział w projekcie Jean Monnet ad personam 

W latach w latach 2007-2010 byłem członkiem zespołu realizującego projekt Jean Monnet 

ad personam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Projekt został dofinansowany 

przez Komisje Europejską w ramach program "Uczenie się przez całe życie 2007-2013" 

(Lifelong Learning Programme 2007-2013). 

Celem Programu Jean Monnet było wspieranie działań dydaktycznych i naukowych w 

obszarze integracji europejskiej (powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich; funkcjonowanie 

UE na wszystkich płaszczyznach), podejmowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego na 

całym świecie. Realizacja założonych działań i priorytetów projektu odbywała się poprzez 

organizację seminariów dla studentów i doktorantów. W ramach projekt powstała także 

poniższa monografia dotycząca nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i skutków 

rozszerzenia Wspólnoty o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W monografii znalazł się mój 

jeden autorski rozdział (Idczak, 2009). 

 

Małuszyńska, E. (2009) Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, 
lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Idczak, P. (2009). Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. W E. Małuszyńska (red.), Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa. (pp. 202–
240). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

Udział w projekcie Centrum Doskonałości Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence) 

Centrum Doskonałości Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence) przy Katedrze 

Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało powołane decyzją Komisji 

Europejskiej na lata 2012-2015. Wyróżnienie to, będące wyrazem uznania dla jakości 

kształcenia i badań prowadzonych przez pracowników Katedry, miało charakter niezwykle 

prestiżowy – utworzone przy Katedrze Europeistyki UEP Centrum Doskonałości było jednym z 

12 powołanych decyzją Komisji Europejskiej w 2012 r. w całej Unii Europejskiej. Kierownikiem 

Centrum był prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP wchodzący w skład europejskiego 

grona profesorów Jeana Monneta. Celem Centrum było promowanie wiedzy i badań w 

obszarze integracji europejskiej. 

Jako uczestnik zespołu realizującego projekt brałem bezpośredni udział w organizacji i 

przeprowadzeniu przewidzianych zadań. W ramach projektu powstały trzy publikacje z 

zakresu integracji europejskiej. Centrum było także odpowiedzialne za przygotowanie m.in. 

konferencji naukowej podsumowującej 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak 

również przeprowadzenie w latach 2012-2015 ‘lekcji europejskich’ dla uczniów szkół średnich 

i słuchaczy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes" działającej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. 
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Byłem współredaktorem dwóch publikacji oraz autorem trzech rozdziałów w trzeciej 

publikacji: 

Małuszyńska, E., Mazur, G., & Idczak, P. (2015). Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. 
Aspekty prawne, finansowe i handlowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

Małuszyńska, E., Idczak, P., & Mazur, G. (2015). Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. 
Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

Małuszyńska, E., & Mazur, G. (2015). Unia Europejska 2014 +. Warszawa: Difin. 

Idczak, P. (2015). Teoretyczne aspekty integracji. W E. Małuszyńska & G. Mazur (red.), Unia 
Europejska 2014 + (s. 12–24). Warszawa: Difin. 

Idczak, P. (2015). Pogłębianie integracji europejskiej. W E. Małuszyńska & G. Mazur (red.), 
Unia Europejska 2014 + (s. 25–56). Warszawa: Difin. 

Idczak, P. (2015). Wspólna polityka rolna. W E. Małuszyńska & G. Mazur (red.), Unia 
Europejska 2014 + (s. 216–239). Warszawa: Difin. 

 

Koordynator „Forum Ekonomicznego GO!spodarka”, 

Pełnieniem rolę koordynatora nad organizacją „Forum Ekonomicznego GO!spodarka”, 

które odbyło się w dniu 23 marca 2012 r. Debatę zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Gościem specjalnym Forum był 

prof. Jerzy Buzek – były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W Forum, które 

za pośrednictwem internetowego telemostu połączyło „na żywo” sześć wyższych uczelni w 

Polsce, wzięli udział czołowi polscy ekonomiści, posłowie do Parlamentu Europejskiego, 

eksperci oraz studenci. 

 

Wywiad dla opiniotwórczego portalu internetowego EURACTIV.com 

Razem z prof. Idą Musiałkowską w dniu 16.12.2020 r. udzieliłem wywiadu dla 

opiniotwórczego portalu internetowego EURACTIV.com – na zaproszenie, po opublikowaniu 

wyników badań z realizacji inicjatywy JESSICA w Polsce. Wywiad miał na celu dostarczenie 

informacji na temat roli inwestycji prywatnych we wdrażaniu polityki spójności (miejskiej), w 

tym zwłaszcza dofinansowanych ze środków inicjatywy JESSICA, a także potencjału rynkowych 

rozwiązań eliminujących wąskie gardła w przestrzeni rozwojowej miast.  

Link do strony: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/polish-regions-

still-hesitant-to-use-repayable-assistance-for-urban-development/ 

 

Udział w Nocy Naukowców 

W latach 2014-2017 uczestniczyłem w organizacji Nocy Naukowców na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. Wydarzenie to organizowane w ramach Programu Horyzont 2020 

zawsze odbywało się w ostatni piątek września. Przygotowałem i wygłosiłem wystąpienie pt. 

„Mity o Europie” (razem z drem Piotrem Ebbigiem) oraz "Europa w nowej globalnej 

układance", podczas których prezentowane były intrygujące opowieści o mitach i faktach 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/polish-regions-still-hesitant-to-use-repayable-assistance-for-urban-development/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/polish-regions-still-hesitant-to-use-repayable-assistance-for-urban-development/
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związanych z Europą, a także wyzwaniach stojących przed europejską gospodarką. Byłem 

także odpowiedzialny za przygotowanie i poprowadzenie stoiska pn. „Wszystko o Europie – 

Unia Europejska” oferującego ciekawe konkursy, quizy i inne atrakcje związane tematycznie z 

Unią Europejską. 

 

Udział w debacie oksfordzkiej 

Dwukrotnie uczestniczyłem w debacie oksfordzkiej pełniąc rolę opiekuna odpowiedzialnego 

za przygotowanie drużyny studentów do debaty, jak również sprawując opiekę podczas samej 

debaty. Jedna z debat pt. "Twój głos ma wpływ na przyszłość Unii Europejskiej" odbyła się 

19.11.2018, a druga pt. "Wzmocnienie integracji jest szansą dla Unii Europejskiej" 10.12.2019. 

Debaty zostały zorganizowane przez Europe Direct Poznań i Katedrę Europeistyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

 

Członek Wydziałowej Komisja ds. Kształcenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, w 

okresie 1.09.2016 – 31.08.2019. 

Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców 

(przedstawiciel Wydziału Gospodarki Międzynarodowej) w okresie 1.12.2017 – 31.12.2018. 

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia niestacjonarne na Wydziale 

Gospodarki Międzynarodowej, w okresie 1.10.2018 – 30.09.2019. 

Członek Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów w zakresie gospodarki 

międzynarodowej (dotyczy kierunków: gospodarka turystyczna, logistyka, 

międzynarodowe stosunki gospodarcze [w tym specjalności anglojęzyczne] oraz Bachelor 

in Business Administration i Transition, Innovation and Sustainability Environments), w 

okresie 1.10.2019 – nadal. W roku akademickim 2020/2021 pełniłem funkcję sekretarza 

komisji. 

Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024. 

 

Zaangażowanie dydaktyczne 

Przez cały okres zatrudnienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu prowadziłem 

zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 

studiach podyplomowych.  

Główne przedmioty prowadzone przez mnie w języku polskim i angielskim na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia to: Integracja europejska, European integration, Projekty i 

fundusze unijne, Zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich dla przedsiębiorstw, 

Zarządzanie w administracji publicznej, Regional competitiveness, Project development and 

fundraising, New venture creation in emerging markets, History and culture of Poland, 

Business in Europe, Rolnictwo w UE, Business financing, Transformacja w gospodarce 

światowej. 

W latach 2008 – 2018 prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych „Strategia 

pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi” oraz „Finansowanie projektów". Zajęcia te 

obejmowały takie przedmioty jak: Tworzenie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, 
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Przygotowanie studium wykonalności, Analiza kosztów i korzyści, Instrumenty zwrotne w 

polityce spójności, Fundusze na rozwój obszarów wiejskich, Rozliczanie projektów unijnych. 

W tabeli 1 przedstawiono liczbę wypromowanych prac dyplomowych oraz przygotowanych 

recenzji prac dyplomowych. 

 

Tabela 1. Pełnienie funkcji promotora i recenzowanie prac studentów 

Liczba wypromowanych dyplomantów (licencjat)  31 

Liczba recenzowanych prac dyplomowych (licencjat) 53 

Liczba wypromowanych słuchaczy studiów podyplomowych 84 

Liczba recenzowanych prac podyplomowych 49 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

osiągnięcia naukowe – za książkę pt. „Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa”. 14 października 

2010 r. 

Nagroda indywidulana II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

osiągnięcia naukowe – za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 

2013/2014 - za monografię pt. "Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. 

Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce". 10 października 2014. 

Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 - za 

współautorstwo wyróżniającego się podręcznika pt. "Unia Europejska 2014+" 14 października 

2015 r. 

Nagroda indywidulana III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 - za wzorową koordynację realizacji 

projektu Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 14 października 

2015 r. 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne i 

wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w 2021 roku, za udział w ewaluacji Uczelni – 

przygotowanie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i 

gospodarki pt. „Nowoczesna analiza funkcji miejskich zorientowana na wspieranie 

strategicznych decyzji rozwojowych miast”, 25.05.2022 r. 

 

 

7. Pozostałe informacje dotyczące kariery zawodowej 

 

Członek jury ds. przyznawania stypendiów w niemieckiej fundacji Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt 

Od października 2015 roku jestem stałym uczestnikiem jury w międzynarodowym 

programie stypendialnym Deutsche Bundesstiftung Umwelt (www.dbu.de). Program ten 

umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu 
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profesjonalne, zawodowe kształcenie przyszłych kadr ochrony środowiska. Podczas 

stypendium kandydat realizuje zaproponowany przez siebie projekt, a sam staż może odbyć 

na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, 

organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - rozwojowych itp. Obecnie DBU przyznaje 

rocznie 60 stypendiów kandydatom z 19 krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

(https://www.dbu.de/2600.html). Praca w jury polega na ocenie projektów zgłaszanych przez 

kandydatów (absolwentów studiów magisterskich), udziale w przeprowadzeniu rozmów 

kwalifikacyjnych z kandydatami i rekomendowaniu kandydatów do otrzymania stypendium. 

Uczestnicząc w pracach jury oceniłem łącznie ponad 50 projektów dotyczących prowadzenia 

badań lub wdrażania rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. 

 

Uczestnik Open Days Master Class 2014 

W 2014 roku zakwalifikowałem się do udziału w Open Days Master Class 2014, wydarzeniu 

zorganizowanym przez Komisję Europejską, Komitet Regionów i Regional Studies Association. 

Na podstawie złożonej aplikacji i referatu znalazłem się w gronie 29 młodych naukowców z 

całej Europy, którzy zostali zaproszeni do udziału w dniach 6 – 8 października 2014 r. w 

wykładach i warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Komitetu 

Regionów w Brukseli. Ponadto uczestnicy Open Days Master Class wzięli udział w sesji 

otwierającej Opean Days w Parlamencie Europejskim oraz innych przedsięwzięciach 

organizowanych w ramach tego wydarzenia. Głównym punktem Open Days Master Class była 

debata z ówczesnym Komisarzem ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannesem Hahnem na 

temat instrumentów i rozwiązań stosowanych w polityce spójności UE. Najważniejsze wnioski 

uzyskane w takcie prac warsztatowych oraz prowadzonych debat zostały opublikowane w 

poniższym artykule, które autorami są wszyscy uczestnicy Open Days Master Class 2014: 

 

Petzold, W., Guderjan, M., Smeriglio, A., Tourtouri, M., Surubaru, N.-C., Salemink, K., … 
Venineaux, J.-M. (2015). Future research on European Union Cohesion Policy: a Master 
Class during the OPEN DAYS 2014. Regional Studies, Regional Science, 2(1), 185–204. 
https://doi.org/10.1080/21681376.2015.1013151 

 

Aplikując do udziału w Open Days Master Class 2014 przedstawiłem referat pt. „The Jessica 

initiative as an effective and efficient tool for urban regeneration". Najważniejsze tezy 

przedstawione w referacie i wstępne wyniki badań zostały opublikowane w poniższym 

rozdziale: 

 

Musiałkowska, I., & Idczak, P. (2016). The use of repayable financial instruments in the 
process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA 
initiative. In T. Rynarzewski & M. Szymczak (eds.) Changes and Challenges in the 
Modern World Economy (pp. 115–136). Poznań: PUEB Press. Retrieved from 
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12083 

 

Uczestnik warsztatu z prof. Peterem Nijkampem 

Uczestniczyłem w warsztacie (po uprzednim złożeniu aplikacji i jej pozytywnym 

rozstrzygnięciu) pt. „Workshop with prof. Peter Nijkamp at Adam Mickiewicz University in 

https://www.dbu.de/2600.html
https://doi.org/10.1080/21681376.2015.1013151
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12083
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Poznan. Current Research on Economic and Urban Geography”. Warsztat odbył się w dniach 

10-14 września 2018 r. i został zorganizowany przez Wydział Nauk Geograficznych i 

Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas warsztatu 

przedstawiłem referat pt. „The revolving funding instruments as efficient tools for sustainable 

urban development”. 

 

Członek Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju 

obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim. 

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Nr 265/17 

zostałem powołany w skład Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków 

rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim. Na podstawie 

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Nr 265/17. Udział w pracach 

zespołu polegał na omawianiu założeń tytułowego dokumenty, ocenie zaproponowanych 

kierunków oraz zaproponowaniu rekomendacji co do możliwych scenariuszy rozwoju 

obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Kilka moich rekomendacji znalazło się w wersji 

dokumentu opracowanej w 2017 roku. Ponadto kilka rekomendacji i zaproponowanych 

kierunków działań zostało uwzględnionych w aktualizacji tego dokumentu, która nastąpiła w 

2022 roku. 

 

Inne zaangażowania 

Brałem czynny udział w działaniach popularyzatorskich wygłaszając wykłady podczas 

Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców czy dla słuchaczy Otwartej 

Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes" działającej przy UEP.  

W latach 2008 – 2012 współorganizowałem seminaria polsko-niemieckiego dla studentów 

UEP i studentów Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.  

Sprawowałem opiekę nad grupą studentów specjalności Studia europejskie, którzy 

uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Strasburga i Brukseli, gdzie poznawali w praktyce 

zasady funkcjonowania instytucji i organów doradczych UE, 18-24.10.2010. 

Uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do Instytutu Polskiego w Berlinie i odbywającym się 

tam warsztacie zorganizowanym dla studentów specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja 

gospodarcza w Europie, który odbył się w dniu 13 grudnia 2016 r. Warsztat ten miał celu 

przybliżenie studentom funkcjonowania instytucji promujących Polskę za granicą. 

Przez kilka lat z rzędu brałem udział w „Drzwiach Otwartych” UEP i spotkaniach 

prezentujących studentom specjalność najpierw Studia europejskiej, a później 

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie. 

Prowadziłem zajęcie pt. „Gospodarka i społeczeństwo Unii Europejskiej” (15 godz.) dla 

uczniów liceów w ramach programu „Klasy Akademickie” w następujących szkołach: Liceum 

Ogólnokształcącego w Gostyniu – jesień 2016, XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora 

Degi w Poznaniu – jesień 2017, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. 

Przeprowadziłem zajęcia pt. Unia Europejska – jej instytucje i funkcjonowanie” dla uczniów VII 

Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu – jesień 2018 (15 godz.). Wygłosiłem 

wykład pt. „Aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze Unii Europejskiej” dla uczniów II 

Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, 26.04.2017. 
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W dniu 21 maja 2019 roku wygłosiłem wykład pt. „Dlaczego Twój głos w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego ma znaczenia?” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Tarnowie Podgórnym. 

Udzieliłem kilkunastu wywiadów dla krajowych i regionalnych rozgłosi radiowych i 

telewizyjnych oraz wziąłem udział w kilku audycjach telewizyjnych na żywo. Udzielane 

wypowiedzi oraz komentarze dotyczył obszaru funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityki 

spójności UE i funduszy europejskich.  

 

 

 

 

 

 

    ……………..……..………………. 
               (podpis wnioskodawcy) 
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