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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA  
INSTYTUTU ROZWOJU MIAST  

W ROKU  20111 
 

Artykuł zawiera informacje o prowadzonej przez pracowników Instytutu Rozwoju Miast 
działalności naukowo-badawczej oraz współpracy z zagranicą. 
 

A. Projekty badawcze uzyskane w konkursach Narodowego Centrum Nauki  
i innych programach 

1. Model zintegrowanego planowania rozwoju miast – wdrażanie europejskiej polityki 
rozwoju miast do polskiego systemu planowania 

Projekt badawczy nr R11-0009 06/2009 – zakończony   
Kierownik projektu: Grażyna Korzeniak 
Zespół autorski: Ewa Arvay-Podhalańska, Ewa Goras, Katarzyna Gorczyca, Jerzy Kozłow-
ski, Krzysztof Słysz, Wiesław Wańkowicz, Marek Węglowski 

Celem projektu było usprawnienie procesów kompleksowego planowania rozwoju 
przestrzennego miast i dostosowanie polskiego systemu do standardów Unii Europejskiej.   

W ramach prowadzonych prac: 
 określono obecne ramy prawne systemu planowania rozwoju miast i dokonano oceny 

tego systemu oraz praktyki planistycznej w aspekcie zintegrowania planowania 
przestrzennego,  

 dokonano przeglądu dokumentów UE dotyczących planowania rozwoju miast i sformuło-
wano wnioski na potrzeby systemu planowania wynikające z tych dokumentów,  

 przeprowadzono analizę europejskich i krajowych przykładów dobrej praktyki integrowa-
nia opracowań planistycznych,  

 zaproponowano model systemu zintegrowanego planowania rozwoju miast. Model ten 
poddany został dyskusji na dwóch seminariach z udziałem przedstawiciela Ministerstwa 
Infrastruktury, samorządów regionalnych i lokalnych oraz środowiska naukowego, 

 sformułowano wnioski legislacyjne i wnioski dla praktyki planistycznej. 
Wyniki prac przedstawiono w publikacji IRM pt. Zintegrowane planowanie rozwoju 

miast oraz udostępniono na stronie internetowej IRM. 
2. Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na 

rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski 
Projekt badawczy nr R11-0009 06/2009 – w realizacji 
Kierownik projektu: Grażyna Korzeniak 
Zespół autorski: Andrzej Zborowski (UJ), Ewa Arvay-Podhalańska, Anna Baran, Ewa Goras, 
Katarzyna Gorczyca 
                                                
1 Oprac. Redakcja PRM na podstawie: Sprawozdania z działalności Instytutu Rozwoju Miast w 2011 r., 
red. całości Sekretarz Naukowy dr inż. arch. E. Heczko-Hyłowa, Kraków, marzec 2012. 
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Projekt stanowi uzupełnienie prowadzonych badań dotyczących rozwoju sieci miast, 
odnosząc się w sposób zbiorczy do ważnego zagadnienia policentrycznego rozwoju kraju  
i regionów oraz roli w tym rozwoju miast małych i średnich.  

Głównym celem projektu jest określenie wpływu procesów metropolizacji w Polsce na 
policentryczny system osadniczy, na który ma wpływ zróżnicowany przebieg procesów 
rozwojowych miast małych i średnich, położonych w sąsiedztwie stolic województw oraz na 
pozostałych obszarach.    

W ramach projektu przewiduje się uzyskanie odpowiedzi na pytania: 
 jakie jest zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast położonych 

w sąsiedztwie stolic regionów oraz w pozostałych częściach województw? 
 w jakim zakresie w rozwoju systemu osadniczego kraju występują zjawiska „korzyści 

aglomeracji” i „cienia dużych miast” w stosunku do miast małych i średnich? 
 czy zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast wzmacnia czy osłabia 

policentryczną strukturę sieci osadniczej kraju?  

3. Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne 
Projekt badawczy nr N N114 333640 – w realizacji  
Kierownik projektu: Piotr Krzyk 
Zespół autorski: Zygmunt Ziobrowski, Ewa Heczko-Hyłowa, Tatiana Tokarczuk 

Celem poznawczym projektu jest rozpoznanie stanu istniejącego obszarów miejskich 
ewidencjonowanych jako rolne (zasoby, struktura) i ich kontekstu, zwłaszcza powiązań 
przyrodniczych z pozostałymi obszarami otwartymi oraz strukturą przestrzenną miasta,  
a także wypracowanie koncepcji i kierunków pożądanych zmian w funkcjonowaniu tych 
obszarów. Rozwinięciem będzie przedstawienie, na przykładzie Krakowa, modelu „nowej 
miejskiej polityki rolnej” w relacji do struktury przyrodniczej miasta.  

Do badań wytypowano siedem miast polskich, które cechuje znaczny udział obszarów 
rolnych w ewidencji gruntów. Trzy z nich to miasta wojewódzkie (Kraków – jako przedmiot 
badań pogłębionych, Poznań, Rzeszów), Będzin i Włoszczowa – powiatowe, a Pyzdry 
i Gorzów Śląski to przykłady miast małych.  

W 2011 roku w ramach projektu rozpoznano i dokonano analizy struktury przestrzennej 
obszarów, z których większość ukształtowana została w dolinach rzecznych. 

Dla polskich miast wojewódzkich dokonano analizy zmian powierzchni i obszarów 
rolnych. Sukcesywny ubytek ziemi rolnej obserwowany w całym kraju, nasilony od lat 
transformacji ustrojowej, dotyczy zarówno obszarów wiejskich, jak i miast. Postępujące 
procesy urbanizacji, związane z rozwojem miast, wzrost cen nieruchomości i spadek 
opłacalności produkcji rolniczej sprzyjają przekształceniom obszarów rolnych i inwestycjom 
na takich terenach. 
4. Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych 

miastach Polski na przełomie XX i XXI wieku 
Wniosek nr 2011/01/N/HS4/02164 – w realizacji 
Kierownik projektu: Katarzyna Gorczyca 
Zespół autorski: Katarzyna Gorczyca, Andrzej Zborowski  
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Praca doktorska pt. Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkanio-
wych w wybranych miastach Polski na przełomie XX i XXI wieku ma na celu zbadanie 
zachodzących przemian demograficzno-społecznych oraz zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej na terenie wielkich osiedli.  

Planuje się przeprowadzenie badań na terenie osiedli w kilku miastach Polski, 
zróżnicowanych pod względem: położenia w przestrzeni miasta, wielkości, okresu powstania 
osiedla, układu urbanistycznego osiedla, technologii wykonania budynku, stopnia zaawan-
sowania prowadzonych działań modernizacyjnych, rewitalizacyjnych.  

Efektem projektu będą opracowania na temat zachodzących przemian stanu 
fizycznego osiedli oraz przemian społecznych i demograficznych zachodzących w społecz-
nościach lokalnych na terenie badanych osiedli. Uzyskane wyniki badań posłużą przy-
gotowaniu rozprawy doktorskiej. 

5. Rola zintegrowanego planowania w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Model 
jego procesu oraz procedur. Metodyczne uzasadnienie i ocena możliwości 
zastosowania w polskich realiach (profesjonalnych, naukowych i dydaktycznych) 

Projekt badawczy (własny) nr N N114 2375539 – w realizacji 
Kierownik: Jerzy Kozłowski, współpraca: Zygmunt Ziobrowski, Grażyna Korzeniak, Dorota 
Szlenk-Dziubek 

Celem projektu jest wskazanie, jak w konkretnym środowisku geograficznym oraz  
w ramach społeczno-ekonomicznych determinant należy zarządzać procesami rozwoju, aby 
osiągnąć zamierzone cele, spełniając też wymogi zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja projektu przebiega w ramach ośmiu zadań, które obejmują m.in.: 
zintegrowane planowanie i jego rolę w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, problemy 
ewolucji planowania, podstawowe obowiązki i zadania planowania (identyfikacja problemów), 
uproszczony model procesu opracowania planu, rolę modeli w planowaniu, przegląd i ocenę 
przydatności modeli, monitorowanie procesu opracowania planu, przykład hipotetyczny oraz 
przykłady z praktyki planistycznej: Riyadh (strategia rozwoju), Portland (opcje strategiczne), 
Grange-mouth/Falkirk (plan rozwoju regionalnego), Tatrzański Park Narodowy (plan 
przestrzenny), Plan Krakowskiego Zespołu Miejskiego (formułowanie wariantów), Point 
Waters Resort oraz South East Freway – ekologicznie bezpieczna przestrzeń rozwiązań. 

6. Aspekty ekonomiczne rozproszenia zabudowy w regionach miejskich na przykła-
dzie aglomeracji Krakowa 

Projekt promotorski nr N N114 153537 – zakończony 
Autor: doktorant Janusz Jeżak  
Promotor: Zygmunt Ziobrowski 

Celem pracy było ukazanie aspektów ekonomicznych rozpraszania zabudowy oraz 
określenie wpływu rozproszonej zabudowy na racjonalność wykorzystania przestrzeni 
w aglomeracji krakowskiej. Podjęty temat dotyczy aktualnych problemów, często dyskutowa-
nych ostatnio w Polsce, związanych z procesem suburbanizacji oraz efektu postępującej 
globalizacji. 

W pracy przedstawiono różne podejścia do delimitacji obszaru aglomeracji krakow-
skiej, począwszy od koncepcji Wielkiego Krakowa, aż po Krakowski Obszar Metropolitalny. 
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Przy wyznaczaniu obszaru objętego analizą posłużono się metodyką Europejskiej Agencji 
Środowiska. Wieloaspektowy charakter zjawiska wymagał szerokiego ujęcia problemu, 
zarówno głównych jego determinant, jak i mechanizmów procesu rozpraszania zabudowy.  

Przeprowadzone badania wskazują, że rozproszona zabudowa staje się coraz większą 
barierą ograniczającą efektywny rozwój aglomeracji m.in. przez wymuszenie alokacji środ-
ków finansowych gmin w kierunku zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej 
o bardzo niskiej rentowności. 

7. System monitorowania gospodarki przestrzennej jako narzędzie zintegrowanego 
planowania rozwoju miast w duchu idei Karty Lipskiej 

Projekt badawczy nr N R11 0008 06/2009 – zakończony  
Kierownik projektu: Krzysztof Słysz 
Zespół autorski: Krzysztof Zgud, Krystyna Pawłowska, Teresa Mądry, Zofia Górska 

Efektem realizacji projektu jest poradnik stanowiący propozycję systemu monitorowa-
nia gospodarki przestrzennej miast poprzez zbiór wskaźników charakteryzujących zjawiska 
i występujące problemy zdefiniowane w zapisach Karty Lipskiej. System ma być narzędziem 
pomocnym w poznaniu zarysowujących się problemów i tendencji, niezależnie od tego czy 
są one pozytywne czy negatywne. Proponowany zbiór wskaźników bazuje na zbiorach 
wskaźników ogólnodostępnych, co zwiększa możliwości jego wykorzystania. 

Proponowany zbiór 268 wskaźników składa się z siedmiu bloków tematycznych, 
odpowiadających podstawowym problemom wskazanym w zapisach Karty Lipskiej, czyli: 
 tworzenia oraz zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni publicznej, 
 modernizacji sieci infrastruktury i podnoszenia wydajności energetycznej, 
 innowacji i polityki edukacyjnej, 
 wzmocnienia gospodarki lokalnej oraz polityki lokalnego rynku pracy, 
 promocji wydajnego i dostępnego transportu publicznego, 
 poprawy jakości środowiska przyrodniczego, 
 poprawy jakości życia mieszkańców. 

Zbiór wskaźników dotyczy problemów obszarów miast jako całości. Jednak ze względu 
na to, że Karta Lipska wskazuje także problemy dla wydzielonych obszarów miasta jak  
np. dzielnic kryzysowych, stąd wśród wskaźników odnoszących się dla całego miasta 
dodatkowe wskazano te, które mogą reprezentować problemy dzielnic lub wydzielonych 
rejonów miasta. 

8. Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych 
Projekt badawczy nr N N527 277637 – zakończony   
Kierownik projektu: Wiesław Wańkowicz 
Zespół autorski: Wiesław Wańkowicz, Jerzy Kozłowski, Ewa Heczko-Hyłowa, Marek 
Kozłowski, Elżbieta Okraska, Karol Bury 

Celem naukowym projektu było: 
 zebranie, analiza i ocena metod projektowania urbanistycznego stosowanych do oceny 

potrzeb przestrzeni publicznych na „społecznie wykluczonych” obszarach zurbanizowa-
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nych oraz uzupełnienie tych metod o podobne oceny, ale z punktu widzenia użytkujących 
je społeczeństw lokalnych, 

 sformułowanie zbioru wskaźników i wytycznych do projektowania urbanistycznego, który 
nie tylko ułatwi skuteczne sterowanie procesami rewitalizacji tych przestrzeni, ale również 
pozwoli na szeroką partycypację społeczną w tym procesie. 

Tematyką pracy badawczej były dwa, różne, podejścia do zagadnień wykluczenia 
społecznego:  
1) wykluczenie społeczne w sensie dosłownym, które jest przedmiotem rozważań przede 

wszystkim socjologów,  
2) przestrzenny aspekt wykluczenia, będący w obszarze zainteresowań urbanistów 

obejmujący oprócz zagadnień o charakterze społecznym, także zagadnienia prawne, 
techniczne i finansowe planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią, 

Końcowym elementem prac było opisanie pożądanego modelu interwencji publicznej 
w strefach społecznie wykluczonych, z uwzględnieniem partycypacji społecznej, w odniesie-
niu do: polityki społecznej, polityki urbanistycznej i planowania przestrzennego, rewitalizacji 
stref społecznie wykluczonych w sensie dosłownym, w tym kryteria do: oceny stanu 
przestrzeni i kondycji lokalnej społeczności, opracowania celów działań, monitoringu 
podjętych i zrealizowanych działań. 

Jako wynik prac powstała monografia naukowa i poradnik projektowania rewitalizacji 
przestrzeni publicznych, zawierający wytyczne dla podstawowych faz procesu projektowego, 
oraz zbiór wskaźników. 

9. Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum 
miasta Lwowa 

Projekt badawczy nr MSZ 539/2011 – zakończony  
Kierownik projektu: Wojciech Jarczewski 
Zespół autorski: Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak, Wioleta Śmietana 

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012-2025 jest elementem projektu 
pt. Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta 
Lwowa. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach 
programu Pomoc rozwojowa 2011 r. był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast 
w Krakowie. Kluczowym partnerem realizacji tego projektu na Ukrainie był Instytut Miasta – 
jednostka Urzędu Miasta Lwowa.  

Projekt miał dwa cele: edukacyjny oraz aplikacyjny. 
W ramach aspektu edukacyjnego przeszkolono grupę osób, które w przyszłości będą 

mogły realizować programy rewitalizacji we Lwowie. Natomiast aspekt aplikacyjny ma 
umożliwić wieloaspektową, realną odnowę tego fragmentu miasta. Program rewitalizacji 
to jednocześnie opracowanie mające ułatwić pozyskiwanie zewnętrznych środków finanso-
wych. Rozwiązania rewitalizacyjne zaproponowane dla Podzamcza mogą być wykorzystane 
także w innych ukraińskich miastach. 

10. Monitoring polskiego rynku nieruchomości za lata 2008-2010  
Projekt badawczy nr N R11 005 06/2009 – zakończony  
Kierownik projektu: Leszek Kałkowski 
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Współpraca: Jacek Dudek, Andrzej Sroczyński, Władysław Rydzik, Maciej  W.  Wierzchowski 
Celem projektu było opracowanie i wdrożenie bazy danych o rynku nieruchomości  

w Polsce, mającej formę Serwisu Internetowego o adresie:http://www.mprn/nieruchomosci.pl  

11. Internetowa baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce 
Projekt badawczy nr N R11 0006 06/2009 – zakończony 
Kierownik projektu: Maciej W. Wierzchowski 
Zespół autorski: Maciej W. Wierzchowski, Jacek Dudek, Janusz Jeżak, Marcin Nejman 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie internetowej bazy danych o gruntach dla 
budownictwa mieszkaniowego w Polsce, mającej adres: http://www.mprn.pl „Baza danych  
o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego”. 

12. Uzyskanie praw miejskich a rozwój miasteczek i otaczających je obszarów. Studia 
przypadków 

Projekt badawczy nr N N527 083140 
Kierownik projektu: Hanka Zaniewska 
Zespół autorski: Hanka Zaniewska; Radosław Barek, Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka- 
-Filipiak, Maria Thiel 

Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy proces umiastowienia przyczynia 
się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego jednostki 
oraz otaczającego ją obszaru. Uzasadnieniem podjęcia pracy badawczej jest znaczny 
przyrost, w latach 1989-2011, liczby małych miast w Polsce, których w branym pod uwagę 
w projekcie okresie przybyło 87. Starania o odzyskanie lub uzyskanie praw miejskich są 
wyrazem aspiracji lokalnych społeczności.  

W 2011 r. przeprowadzono badania bezpośrednie (studia przypadków) w 12 miastecz-
kach oraz przeanalizowano i opracowano wstępnie badania ankietowe kierowane do władz 
miast, które uzyskały prawa miejskie w latach 1989-2011.  

 Zadania wykonane w roku 2011:   
 Szczegółowe założenia badawcze, kryteria wyboru i wybór miasteczek do badań in situ. 
 Opracowanie ankiety do badań całego zbioru miasteczek, które otrzymały prawa miejskie 

w okresie 1989-2010 oraz badania ankietowe, 
 Studia przypadków, którymi objęto następujące miasteczka w województwach: śląskim: 

Bieruń, Imielin, Lędziny, małopolskim: Świątniki Górne, Nowe Brzesko, Alwernia, Nowy 
Wiśnicz, mazowieckim: Halinów, Tarczyn; lubelskim: Zwierzyniec, Frampol; wielkopol-
skim: Nekla. 

13. Koncepcja europejskiego monitoringu zagadnień mieszkalnictwa  
Projekt badawczy nr N R11 0012 06 – zakończony  
Kierownik projektu: Adam Kowalewski 
Zespół autorski: Adam Kowalewski, Hanka Zaniewska, Witold Werner, Maria Thiel 
Konsultacje: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło 

W roku 2011 zakończono prace badawcze i opracowano raport końcowy zawierający: 
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1) inwentaryzację głównych źródeł i zakres merytoryczny informacji o mieszkalnictwie 
zawartych w statystyce Komisji Europejskiej, ONZ oraz innych organizacji międzynarodo-
wych, i wybranych krajów europejskich, 

2) analizę porównawczą zakresu informacji o mieszkalnictwie zawartych w zidentyfikowa-
nych zbiorach, 

3) koncepcję przedmiotową Europejskiego Monitoringu Mieszkalnictwa (EMM). 
W raporcie przedstawiono: 

 indeks głównych zagadnień, będących przedmiotem monitoringu i zainteresowania 
krajów członkowskich Unii, zwłaszcza ich władz centralnych, 

 wykaz wybranych problemów, przedstawianych w dokumentach UE,  rezolucjach, 
uchwałach i raportach Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz jej agend wyspecjalizowa-
nych (UN-Habitat Program, UNEP), 

 koncepcję podstawowego zbioru danych objętych monitoringiem wraz z jego 
etapowaniem. 

Zakres monitorowania i gromadzenia danych obejmuje zagadnienia mieszkalnictwa 
w aspekcie: społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i technicznym. 

W końcowym etapie prac (maj 2012 r.) zorganizowano seminarium, na którym przed-
stawiono wyniki badań projektu badawczego. 

14. Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych 
i aglomeracjach 

Projekt badawczy nr N R11 0062 10/2010 – w realizacji  
Kierownik projektu: Zygmunt Ziobrowski 
Zespół autorski: Wojciech Jarczewski, Krzysztof Kafka, Maciej Huculak 

W 2011 roku realizowano następujące zadania:  
1.  Identyfikacja istniejącego stanu zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach 

metropolitalnych Krakowa i Aglomeracji Górnośląskiej, w ramach którego: 
 uściślono założenia pracy badawczej, opisano szczegółowo system współpracy gmin  

w obszarze metropolitalnym, a także udział w tym procesie samorządów pozostałych 
szczebli, tj. powiatowych, wojewódzkich oraz organów administracji rządowej  

 zidentyfikowano zbiór narzędzi/procedur o charakterze administracyjnym regulujących 
warunki zarówno współpracy, jak i wymuszania podejmowania określonych decyzji  
o skutkach w skali regionalnej; 

 opisano dotychczasowy stan badań na podstawie obszernej kwerendy zarówno krajowej, 
jak i zagranicznej literatury dotyczącej rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji 
oraz funkcjonujących modeli zarządzania nimi;  

 oceniono stan zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych 
Krakowa i Aglomeracji Górnośląskiej. 

2. Określenie zasad zarządzania gospodarką przestrzenną w skali obszarów metropolital-
nych, w ramach którego dokonano – na podstawie kwerendy literatury oraz badań – 
wstępnej identyfikacji trudności oraz barier w zakresie zarządzania obszarami 
metropolitalnymi, a także porównano rozwiązania zagraniczne ze stosowanymi w kraju.  
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15. Przestrzenne i funkcjonalne wymiary miast – wartości modelowe 

Projekt badawczy nr N N 527 236 369 39 – w realizacji  
Autor: Zygmunt Ziobrowski 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przez zebranie, uporządkowanie i zanalizowa-
nie danych opisujących (wymiarujących) miasto jako strukturę i jako system oraz 
przedstawienie kierunków ewolucji tego systemu. Cel praktyczny to stworzenie narzędzia 
pozwalającego na usprawnienie projektowania urbanistycznego oraz rejonizację rozwiązań 
funkcjonalnych całego miasta i jego poszczególnych jednostek strukturalnych. 

Metodyka badań przyjętych w projekcie polega na dokonaniu kolejnych przybliżeń, 
począwszy od zgromadzenia źródeł wiedzy (regulacje prawne, literatura zawierająca 
fragmentaryczne przykłady wymiarowania elementów struktury miasta, wyniki badań prowa-
dzonych w ramach programów UE–ESPON, Programy Ramowe), ich analizie i usystematy-
zowaniu oraz studiach modelowych. 

W 2011 r. rozpoczęto i prowadzono prace w ramach zaplanowanych zadań, awansując 
najbardziej zadania: 1. Studia literaturowe oraz uporządkowanie źródeł własnych dotyczące 
wymiarowania w urbanistyce i modelowania struktury przestrzennej oraz zadanie 2. Usyste-
matyzowanie zebranych danych i ich analiza oraz przetworzenie pozwalające na wyrażenie 
tych zbiorów danych w formie modeli przestrzenno-funkcjonalnych.  
 

B. Projekty badawcze finansowane z własnych środków na działalność statutową 

1. Zielona gospodarka, wprowadzenie do problemu, studia literaturowe  

Autorzy: Ewa Arvay-Podhalańska, Grażyna Korzeniak 
Celem projektu było uzyskanie uporządkowanej wiedzy dotyczącej: 

 zakresu zagadnień obejmowanych pojęciem zielonej gospodarki, 
 celów zielonej gospodarki i priorytetów tym zakresie ujętych w dokumentach krajowych 

i europejskich,  
 narzędzi wdrażania zielonej gospodarki. 

Przegląd dokumentów i opracowań w różnych ujęciach, pozwoli na przedstawienie 
jakie miejsce zajmuje zielona gospodarka w rozważaniach o rozwoju.  

W ramach pracy przeanalizowano dokumenty ONZ, OECD, UE oraz liczne publikacje.  

2. Wstępna ocena możliwości wykorzystania oprogramowania Community Viz do 
analizy scenariuszy zagospodarowania przestrzennego  

Autor: Lilianna Skublicka 

Projekt miał na celu ocenę możliwości wykorzystania oprogramowania Community Viz 
do określenia skutków zamierzeń realizacyjnych wybranego dokumentu polityki przestrzen-
nej. Community Viz jest oprogramowaniem dającym możliwość analizy przestrzennej 
połączonej z wizualizacją zagospodarowania wybranego terenu. W roku sprawozdawczym 
wykonano:  
 próbę wykorzystania i rozpoznano zasady działania narzędzi oprogramowania Scenario 

3D oraz Scenario 360,  
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 ocenę przydatności wymienionych narzędzi oprogramowania w planowaniu przestrzen-
nym, 

 wskazano propozycje wykorzystania Community Viz w scenariuszach zagospodarowania 
przestrzennego. 

3. Weryfikacja metodyki prognozowania skutków finansowych i ekonomicznych 
realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Autorzy: Wiesław Wańkowicz (kierownik projektu), Karol Bury 
Praca stanowiła kontynuację badań prowadzonych w ramach projektu: Podstawy 

metodyczne i zakres prognoz skutków finansowych realizacji ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zadaniem roku 2011 była analiza prawna i merytoryczna przedmiotu i zakresu 
prognozy. Konkluzją jest stwierdzenie, że w obecnym stanie prawnym wykorzystanie 
prognoz w procesie planistycznym jest znikome.  

4. Miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy w przygotowaniu i realizacji polityki rozwoju – analiza przypadków 

Autorzy: Jerzy Baścik (kierownik projektu), Wiesław Wańkowicz 
Przedmiotem badań była analiza treści studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jako polityki rozwoju przestrzennego (niezależnie 
od typu gminy: miejska, miejsko-wiejska, wiejska). 

Celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy obowiązkowe studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może pełnić rolę 
dokumentu określającego kierunki polityki rozwoju gminy? W konkluzji przedstawiono 
szczegółowe wnioski dotyczące zakresu, formy i procedur przygotowania studium. 

5.  Monitoring procesów rozwoju i rewitalizacji miast 
 (wyniki udostępniane na platformie internetowej Rewitalizacja Miast Polskich) 

Autorzy: Wojciech Jarczewski, Wioleta Śmietana 
Analizowano problemy związane z technicznym funkcjonowaniem strony www.rewita-

lizacja.org.pl, powstałej w wyniku realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji miast polskich. 

6. Regionalne i transgraniczne systemy (sieci) współpracy na rzecz wzrostu 
konkurencyjności  

Autorzy: Zygmunt Ziobrowski, Wojciech Jarczewski, Wioleta Śmietana 
Przygotowano merytorycznie oraz technicznie projekt pt. Polycentric urban co-

operation systems as new European poles of growth (akronim POLUCS) w ramach 
programu Central Europe (runda 4). Prace polegały na: zebraniu i analizie literatury oraz 
podstawowych danych statystycznych o obszarze KRUS Cluster, a także na identyfikacji  
i opisaniu koncepcji teoretycznych. 

7. Gospodarcze uwarunkowania województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego 
w rozwoju polskiej części KRUS Cluster  

Autorzy: Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak 
Celem pracy jest analiza informacji dotyczących gospodarczych uwarunkowań 

województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego, w rozwoju polskiej części KRUS 
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Cluster2, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału gospodarczego, kierunków zachodzą-
cych przemian oraz perspektyw (szans i zagrożeń).  

8.  Działalność gospodarcza gminy, jako czynnik rozwoju miasta wybrane aspekty 
Autor: Marek Węglowski 

Celem projektu było wstępne rozpoznanie, jaką rolę w zrównoważonym rozwoju miasta 
może spełnić i spełnia działalność gospodarcza samorządu.  

W pracy (na wybranych przykładach) poddano analizie sytuację, w której: 
 samorządy samodzielnie decydują (lub są zmuszone z różnych powodów) o podjęciu 

działalności gospodarczej, 
 podejmowane działania generują niekorzystne zjawiska, które wymagają pogłębionej 

analizy, np. badań ustalających w jakim zakresie działalność gospodarcza samorządu jest 
konieczna, jaki powinien to być zakres aktywności, w jakiej formie powinna się odbywać 
itp. 

9. Aktualizacja internetowej bazy danych IRM charakteryzującej polski rynek 
nieruchomości w I półroczu 2011 r. oraz gospodarkę gruntami dla budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce według stanu w dniu 01.01.2011 r. 

Autorzy: Leszek Kałkowski – część I, Maciej W. Wierzchowski – część II 
Aktualizacja dotyczy baz danych: 

1) http://www.mprn.pl/nieruchomosci: Baza nieruchomości  
2) http://www.mprn.pl: Baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego 

10.  Monitoring mieszkaniowy za 2010 r.  
Autorzy: Hanka Zaniewska (koordynator całości), Norbert Dąbkowski, Wanda Urbańska, 
Grażyna Dworańczyk, Beata Uchman 

Monitoring jest kontynuacją wieloletnich obserwacji Instytutu, opartych na bezpośred-
nich źródłach, którymi są badania ankietowe, prowadzone w 21 wybranych miastach, 
zróżnicowanych pod względem klasy wielkości i rozmieszczenia w kraju (8 miast powyżej 
100 tys. mieszkańców, 8 miast od 25-100 tys. mieszkańców i 5 miast poniżej 25 tys. 
mieszkańców).  

Zakres badań obejmuje informacje o budownictwie mieszkaniowym (rozmiary, koszty, 
struktura inwestorska i standardy mieszkań oddanych do użytku), gospodarce mieszkaniowej 
oraz wybranych społecznych aspektów mieszkalnictwa. Reprezentatywność materiału 
poszerzono o informacje uzyskane na podstawie ankiety skierowanej bezpośrednio do: 
towarzystw budownictwa społecznego, zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz 
jednostek wypłacających dodatki mieszkaniowe, położonych w innych niż monitorowane 
miasta. W 2010 r. przeprowadzono uzupełniające badania dotyczące zapotrzebowania na 
mieszkania tbs i zainteresowania ich wykupem. 

Bezpośrednio zebrane informacje uzupełniono danymi GUS, Związku Banków Polskich 
oraz szacunkami własnymi. 

  Efektem końcowym roku 2011 jest materiał z badań (zbiór ankiet) służących do 
opracowania raportu pt. Informacje o mieszkalnictwie w 2010 r.  
                                                
2 Śląsko-Krakowski Obszar Współpracy (Krakow-Upper Silesia (KRUS) Cluster).  
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11. Tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminach otaczających wybra- 
ne miasta monitorowane w ramach monitoringu mieszkaniowego  

Autorzy: Norbert Dąbkowski, Wanda Urbańska 
Przeanalizowano dane z lat 2007-2010 dotyczące 159 gmin położonych w najbliższym 

otoczeniu miast tzw. „pierwsze wianki”. 
Analiza materiału pozwala na stwierdzenie, że w gminach sąsiadujących z miastem 

monitorowanym lub raczej gminą na terenie, której to miasto się znajduje, obserwuje się 
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Najwyraźniej widać to na przykładzie miast powyżej 
100 tys. mieszkańców, a także w miastach do 25 tys. mieszkańców. Daje się także 
zaobserwować nierównomierność przestrzenną „pierwszych wianków”.  

12.  Analiza porównawcza wskaźników planistycznych w wybranych miastach Polski 
Autor: Dorota Szlenk-Dziubek (z zespołem) 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o rozwiązaniach planistycznych stosowanych 
w dużych miastach Polski oraz analiza różnych zapisów i próba odpowiedzi na pytanie: które 
z nich można uznać za wzorcowe (standardowe), a które mają charakter jednostkowy 
i wynikają z potrzeby uwzględnienia w planach specyfiki miejsca, dla którego plan jest 
sporządzany?  

13.  Analiza rozstrzygnięć nadzorczych w zakresie planowania przestrzennego 
Autor: Dorota Szlenk-Dziubek (z zespołem) 

Opracowanie jest kontynuacją analiz przyczyn rozstrzygnięć nadzorczych Urzędów 
Wojewódzkich, uchylających plany miejscowe lub ich części. Wiedza taka pozwala na 
usprawnienie warsztatu planistycznego.  

14. Uwarunkowania transportowe województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego 
w rozwoju polskiej części KRUS – Cluster 

Autor: Ewa Goras 
W rozwoju poszczególnych miast i całego systemu KRUS Cluster szczególnie istotna 

jest współpraca w czterech obszarach: transporcie, gospodarce, kapitale ludzkim oraz 
ochronie środowiska.  

Materiał zgromadzony w niniejszej pracy pokazuje uwarunkowania transportowe  
województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego, w rozwoju polskiej części KRUS Cluster. 
Zaprezentowano: przeprowadzone rozpoznania, wstępne analizy i przegląd dostępnych 
dokumentów w odniesieniu do: 
 stanu istniejącego powiązań transportowych (funkcjonalnych i ilościowych) w analizowa-

nych województwach oraz decyzji wynikających z podjętych działań inwestycyjnych 
w zakresie rozwoju sieci transportowej, 

 wielkości ruchu na podstawowej sieci dróg w województwach, czyli na drogach krajowych 
i wojewódzkich, według badań ruchu przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich w 2010 roku, 

 obowiązujących dokumentów planistycznych i strategicznych (resortowych i wojewódz-
kich). 
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15. Wpływ rozpraszania zabudowy na jakość obsługi transportowej – Studium 
przypadku z gminy Zielonki 

Autor: Ewa Goras 

Zadaniem pracy było przedstawienie rezultatów praktyki planistycznej w gminach 
wiejskich – na przykładzie gminy Zielonki. W wybranej jako studium przypadku gminie 
wyraźnie ogniskują się konflikty interesów różnych grup i środowisk.  

Istota problemu zasadza się w definicji dostępu działki budowlanej do drogi publicznej  
i egzekucji/interpretacji tego dostępu. Dostęp ten jest traktowany dość umownie i często 
mało formalnie przez organy administracyjne – między innymi ze względu na brak precyzji 
ustaleń ustawowych (w Prawie budowlanym, Rozporządzeniu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawie o drogach 
publicznych). W ustaleniach planów podaje się zazwyczaj, że mogą to być drogi wewnętrzne 
(prywatne, lub gminne) bądź też służebne. Jeśli plan nie ustali minimalnych szerokości tych 
dróg, ich parametry, które w odniesieniu do przepisów odrębnych powinny spełniać 
przynajmniej wymogi minimalne, są słabo kontrolowane przez organ nadzoru.  

Przykłady zamieszczone w pracy wskazują, że nowa zabudowa powstaje na terenach 
gdzie największą uciążliwością jest zła, nieadekwatna do standardu powstających obiektów 
obsługa transportowa. 

16.  Polityka spójności Unii Europejskiej a miasta  

Autor: Ewa Heczko-Hyłowa 
Temat zrealizowany w 2011 r. (stanowiący kontynuację podjętego w 2009 r. cyklu prac) 

dotyczy ewolucji unijnej polityki spójności. Praca obejmowała zebranie i przegląd dokumen-
tów i materiałów UE, w których sformułowano cele spójności społecznej i gospodarczej w ich 
wymiarze terytorialnym, w aspekcie lokalnym (miasto i aglomeracja). 

Raport merytoryczny przedstawia początki polityki spójności oraz jej ponad 
dwudziestoletnią ewolucję, stanowiącą tło podejścia do rozwoju i odnowy miast. Podsumo-
wuje on najbardziej ogólnie politykę miejską w Europie i UE, unijną koncepcję spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz ewolucję polityki spójności (4 etapy: 1989-1993, 
1994-1999, 2000-2006 i 2007-2013) w kontekście miast. Praca zawiera też podsumowanie 
oraz spis dokumentów (ok. 30), a w aneksie zamieszczono zestaw tekstów (wydruków) 
tychże dokumentów. 
 

C. Udział pracowników IRM w projektach realizowanych poza Instytutem 
Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych 
analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną 
Autorzy: Wiesław Wańkowicz, Paweł Ozimek – kierownik projektu, Aleksander Böhm, 
Agnieszka Ozimek 

Celem projektu jest stworzenie narzędzi zwiększających skuteczność kształtowania 
krajobrazu poprzez ocenę ekonomiczną potencjału przyrodniczego, kulturowego i inwestycyj-
nego określonego obszaru. Drogą do jego osiągnięcia jest:   
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 klasyfikacja elementów przestrzeni, składających się na potencjał przyrodniczy i kultu-
rowy, oraz wartości widokowych, w celu określenia możliwości inwestycyjnych i płynących 
z nich korzyści ekonomicznych.  

 opracowanie narzędzi opartych na technologiach cyfrowych, operujących obiektywnymi 
parametrami, ułatwiających podejmowanie decyzji w planowaniu i gospodarowaniu 
przestrzenią.  

W roku 2011 przeprowadzono następujące prace: 
 budowę modelu cyfrowego obszaru pilotażowego, tworzenie systemu informacji o terenie, 
 analizę cyfrową zdjęć i panoram w celu pozyskania dodatkowych informacji do uzupełnie-

nia modelu cyfrowego,  
 badanie terenu pilotażowego, zbieranie danych z terenu,  
 analizy widokowe na modelu cyfrowym,  
 stworzenie systemu informacji przestrzennej pod kątem określenia potencjału przyrodni-

czego i kulturowego, 
 parametryzację ekonomiczną składowych potencjałów przyrodniczego i kulturowego. 
 

D. Udział w programach UE oraz współpraca międzynarodowa 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum 
Lwowa 
Projekt zrealizowany w ramach programu Ministerstwo Spraw Zagranicznych – drażanie 
programów rozwojowych. 
Koordynator zespołu polskiego: Wojciech Jarczewski 

2. CHANGES – Changing Hydro-Meteorological Risks As Analyzed by a New Genera-
tion of European Scientists (Zmiany ryzyka hydro-meteorologicznego w wyniku  
analiz prowadzonych przez nowe pokolenie naukowców europejskich) w ramach  
7PR-PEOPLE-2010-ITN (Marie Curie Actions – Network for Initial Training; Działania 
programu Maria Curie – Sieci szkoleń początkowych). 
Koordynator zespołu polskiego: Wiktor Głowacki 

3. State of Central and Eastern Europe Cities Report (raport dotyczący stanu miast 
Europy Centralnej i Wschodniej) realizacja projektu w ramach współpracy z UN-
HABITAT. 
Koordynator projektu: Jerzy Adamski 

4. W ramach programu URBACT Instytut Rozwoju Miast był współorganizatorem (wraz  
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) międzynarodowego seminarium w Krakowie 
(maj 2011): Revitalisation integrated approach to disadvantaged neighbourhoods – 
Polish Local Support Groups of URBACT Projects.  

Ponadto w roku objętym sprawozdaniem Instytut: 
 pełnił rolę krajowego Punktu Kontaktowego programu URBACT II w Polsce wspólnie ze 

Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Związkiem Miast Polskich 
koordynator: Aldo Vargas; 
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 był członkiem sieci spa-ce.net (Network of Spatial Research and Planning Institutes 
in Central and Eastern Europe/ Sieć Instytutów ds. Badań Przestrzennych i Planowania  
w Europie Centralnej i Środkowej)  
odpowiedzialna: Ewa Heczko-Hyłowa; 

 ma status Obserwatora w sieci Metrex; 
 jest członkiem IFHP – International Federation of Housing and Planning oraz ENHR – 

European Network of Housing Research. 
  

Organizacja spotkań/warsztatów z udziałem gości zagranicznych 

1. Wizyta 8-osobowej grupy studentów i wykładowców z East Tennessee State University, 
USA 

2. Wizyta 7 osobowej grupy z Chin z miasta Tianjin – przedstawicieli: Tianjin Urban Plan-
ning & Design Institute, Tianjin Planning Bureau, Tianjin Metro Group Co., Ud. i Tianjin 
Donglihu Construction Development Co., Ud.  

Podczas spotkań pracownicy Instytutu zaprezentowali: informacje o IRM i jego dorobku 
naukowym, projekty adresowane do społeczeństwa (Urbact), projekty związane z rewitaliza-
cją oraz zachowaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego, system planowania 
przestrzennego w Polsce (obszary metropolitalne), politykę proinwestycyjną, proces 
rewitalizacji Nowej Huty, działania dotyczące zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce 
oraz udział w projektach europejskich. 
 
 
 
 
 


