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PROBLEMY 
ROZWOJU MIAST
KWARTALNIK NAUKOWY

Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy!

Przekazujemy Państwu pierwszy numer kwartalnika poświęconego problemom 
rozwoju miast. Zrównoważony rozwój naszych miast wymaga interdyscyplinarnego 
podejścia, niezbędna jest zatem integracja tematyki obejmującej gospodarkę 
przestrzenną i komunalną, kształtowanie ochrony środowiska, budownictwo 
mieszkaniowe i gospodarowanie nieruchomościami. Naszą ambicją jest nie tylko 
szukanie dróg przenoszenia osiągnięć nauki do praktyki, ale także wykorzystanie 
doświadczeń wielu projektów i praktycznych wdrożeń w prowadzonych badaniach. 
Mam nadzieję, że w naszym kwartalniku znajdą Państwo interesujące tematy.

Instytut Rozwoju Miast jest spadkobiercą wieloletniego dorobku Krakowskiego 
Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki 
Mieszkaniowej, i dzięki temu ma bogate tradycje i osiągnięcia w badaniach 
naukowych i ich zastosowaniach praktycznych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, 
kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
budownictwa i gospodarki nieruchomościami.

Instytut dysponuje wypracowanymi i sprawdzonymi metodami i technikami 
rozwiązywania problemów. Jako instytut naukowy prowadzi ciągłe badania i projekty 
pilotażowe. Wyniki prac naukowo-badawczych wykorzystywane są przez Ministerstwo 
Infrastruktury, inne urzędy centralne, komisje sejmowe oraz władze regionalne 
i lokalne. Wyniki bieżącej działalności publikowane są w serii własnych wydawnictw 
zwartych oraz w innych czasopismach naukowych i zawodowych.

Instytut Rozwoju Miast współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami Krakowa, 
Warszawy, Poznania, z Krakowskim Instytutem Nieruchomości oraz ekspertami 
prywatnymi. Utrzymuje także kontakty i współpracuje z instytucjami i organizacjami 
zagranicznymi, np. z Instytutem Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa we Frankfurcie nad 
Odrą (Niemcy), Siecią Europejskich Obszarów i Regionów Metropolitalnych 
(METREX),Europejską Siecią Badań nad Mieszkalnictwem (ENHR), Europejską 
Platformą Nowych Miast (ENTP), oraz renomowanymi firmami, jak np. SAFEGE 
Ingenieurs Conseils (Francja).

Na dorobek IRM składają się między innymi prace realizowane przez IGPiK 
Oddział Kraków oraz IGM w ramach pomocy dla gmin (PHARE, brytyjski Know-How 
Fund, amerykański USAID):

• ogólnopolski program szkoleniowy „Gospodarka przestrzenna gmin” 
opracowany we współpracy z angielskimi partnerami z Llewelyn-Davies i University 
College London,

• projekty pilotażowe dotyczące planowania przestrzennego, gospodarki 
terenami, budownictwa mieszkaniowego, rehabilitacji terenów zurbanizowanych, 
regionalnego planowania strategicznego, gospodarki drogowej oraz strategii 
mieszkaniowych.
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Należą do nich również projekty opracowane wspólnie z Norweskim Instytutem 
Badań Miejskich i Regionalnych (NIBR), Uniwersytetem w Lille (Francja), a w ramach 
programów UE z Instytutem Rozwoju Ekologicznego i Regionalnego -  IÓER w Dreźnie 
(Niemcy), Politechniką w Wiedniu (Austria), Instytutem Rozwoju Regionalnego 
i Planowania Strukturalnego -  IRS (Niemcy), Instytutem Mieszkalnictwa i Środowiska -  
IWU (Niemcy) oraz Fundacją Schader (Niemcy).

W strukturze Instytutu funkcjonują następujące zakłady i zespoły badawcze: 
Zakład Metodyki Planowania Urbanistycznego, Zakład Ekonomiki Przestrzeni, Zakład 
Problemów Środowiskowych, Zakład Drogownictwa Miejskiego, Zakład Rynku 
Nieruchomości, Zakład Mieszkalnictwa, Zespół Planowania Przestrzennego i Studiów, 
Zespół Planowania Miejscowego i Komunikacji, Zespół Diagnostyki Wodociągów 
i Kanalizacji, Zespół Gromadzenia i Przetwarzania Danych; Laboratorium Badawcze, 
Ośrodek Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa, Dział Marketingu.

Obecnie kadra Instytutu to dziewięćdziesięcioosobowy interdyscyplinarny zespół 
pracowników naukowych i techniczno-inżynieryjnych o specjalnościach: urbanistyka, 
planowanie przestrzenne, architektura, geografia, prawo, ekonomia, biologia, 
budownictwo lądowe, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna, mechanika, 
elektryczność, melioracje, chemia, komunikacja, informatyka, organizacja i zarządza
nie, geologia, leśnictwo.

Wśród pracowników są cztery osoby z tytułem profesora, dwie osoby ze 
stopniem doktora habilitowanego na stanowiskach profesorów, 15 osób ze stopniem 
doktora, a także rzeczoznawcy i biegli uznani przez instytucje i organizacje zawodowe.

W swojej dalszej pracy Instytut Rozwoju Miast będzie kontynuował 
dotychczasowe i rozwijał nowe kierunki badań i działalności praktycznej, zorientowane 
na problemy planowania rozwoju i zarządzania miastami, mieszkalnictwa 
i budownictwa oraz ekonomiki przestrzeni zurbanizowanej1.

Dyrektor Instytutu

dr hab. Zygmunt Ziobrowski 
prof. IRM i AE w Krakowie

1 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Miast 
www.irm.krakow.pl
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