
Grupa Doradcza Sp. z o.o. Sp.k. w Katowicach, w ramach 
realizowanych eksperckich projektów badawczych i edukacyjnych, 
w tym także w formach akademickich, zaprasza na: 

Szkolenie czterodniowe dla kadry kierowniczej 
i pracowników samorządów terytorialnych, organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorstw, zajmujących się 
problematyką planowania i kształtowania przestrzeni 
publicznej oraz rewitalizacji, na temat:

pod opieką naukową Profesora dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło - 
kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej, autora  i współautora wielu publikacji
 a także programów rewitalizacji dla miast.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz uzyskanie 
podstawowych umiejętności i kompetencji opracowywania 
programów rewitalizacji obszarów miejskich, 
a w szczególności wyznaczania celów i sposobów ich 
realizacji.

Program szkolenia realizowany jest: w formie zajęć seminaryjnych 
i warsztatowych oraz konsultacji, w trakcie których omawiane 
i dyskutowane będą przykładowe programy rewitalizacji oraz podstawowe 
metody ich opracowywania (studia przypadków).

Słuchacze, w ramach zajęć warsztatowych, mogą pod opieką 
ekspertów opracować szkic własnego programu rewitalizacji.

 REWITALIZACJA URBANISTYCZNA

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

Warsztaty: pozwolą na nabycie umiejętności w zakresie wyznaczania 
obszarów i opracowywania programu rewitalizacji urbanistycznej, w tym 
zwłaszcza:
• identyfikację zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, ekonomicznej 

i przestrzennej,
• delimitację obszaru rewitalizacji oraz formułowanie programu rewitalizacji.

• Rozwój zrównoważony i prawa rozwoju miast. 

• Pojęcia transformacji, rewitalizacji, rewaloryzacji, procesu i programu. 

• Cykl życia zagospodarowania terenu. 

• Rewitalizacja urbanistyczna – cele i narzędzia. 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

• Program rewitalizacji jako dokument gminny. 

• Struktura i realizacja programu. 

• Opis sytuacji kryzysowej i delimitacja obszaru rewitalizacji. 

• Studia do programu i analiza dokumentów. 

• Sfera społeczna, ekonomiczna i przestrzenna rewitalizacji. 

• Partycypacja społeczna w budowie programu rewitalizacji. 

• Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów mieszkaniowych, 
przekształcenia terenów poprzemysłowych.



Zajęcia prowadzą eksperci, współautorzy 
wielu projektów rewitalizacji:
• Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – autor, opiekun 

naukowy i koordynator całego projektu edukacyjnego, 

• Dr inż. arch. Justyna Gorgoń – Katedra Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego WST  Katowice,

• Dr inż. arch. Marek Janik – Katedra Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej,  

• Dr Bogumił Szczupak – Katedra Badań Strategicznych 
i Regionalnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kontakt:
Wioletta Osmelak
Grupa Doradcza Sp. z o.o. Sp.k.
40-560 Katowice, ul. Grzyśki 16
tel/fax: 32/253-67-14
e-mail: biuro@otawagroup.pl

TERMIN:  

4,11,18 i 25 czerwca 2016 roku.  

Inauguracja szkolenia
4 czerwca br. o godz. 9.00.

MIEJSCE: 

Sala Piaskowa Regionalnej 
Izby Gospodarczej 
w Katowicach, ul. Opolska 15

CENA: 

1200,00 zł od osoby 
(+ 23%  VAT)

1476,00 zł brutto

Organizacja: 
• Szkolenie trwa 4 dni (cztery sesje sobotnie) i obejmuje 

24 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz warsztatów 
prowadzonych w studio i w terenie, w grupach 8-10 
osobowych.

• Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, 
poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

• Termin szkolenia zostanie potwierdzony po zebraniu 
co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.

• Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio 
wcześniej poinformowana o ustalonym terminie 
szkolenia. 

• Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 19 maja 2016 roku.
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