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Artykuł zawiera informacje o prowadzonej przez pracowników Instytutu Rozwoju Miast 
działalności naukowo-badawczej, współpracy z zagranicą, ważniejszych publikacjach, 
udziale pracowników w konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz w gremiach 
doradczo-decyzyjnych poza Instytutem a także o działalności dydaktycznej. 

 
I. Działalność naukowo-badawcza 

W  2010 r. rozpoczęto, kontynuowano lub zakończono następujące prace.  
A. Projekty badawcze zamawiane, własne, promotorskie i rozwojowe finansowane ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju 

Projekty zamawiane 
1. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa material-

nego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju 
Projekt badawczy zamawiany nr PBZ – MNiSW – 4/3/2006 
Kierownik projektu – Zygmunt Ziobrowski 
Koordynator projektu – Wojciech Jarczewski 
Realizacja w latach 2007-2010 

Projekt zrealizowany został przez konsorcjum, w skład którego weszli: Instytut Rozwoju 
Miast jako partner wiodący, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie. W projekcie uczestniczyło także Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. 

Wyniki badań opublikowano w dwunastotomowej serii Rewitalizacja miast polskich, 
oraz częściowo zamieszczono na portalu www.rewitalizacja.org.pl. Na ich podstawie 
przygotowano program i materiały niezbędne do uruchomienia studiów podyplomowych oraz 
szkoleń z zakresu rewitalizacji. Najważniejsze wyniki badań przedstawiono podczas serii 
4 konferencji zorganizowanych w 2010 r., w tym podczas I Kongresu Rewitalizacji Miast 
Polskich.  

Głównym celem badawczym było określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji 
miast, które umożliwiałyby zachowanie dziedzictwa narodowego istniejącego w miastach 
i wspieranie ich zrównoważonego rozwoju. 
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Szczegółowe cele badawcze: 
 poznawcze – ocena skali degradacji miast polskich, identyfikacja dotychczasowych 

działań rewitalizacyjnych, identyfikacja barier i stymulantów rewitalizacji miast w Polsce; 
 aplikacyjne – ocena możliwości wykorzystania rozwiązań zachodnioeuropejskich 

w warunkach polskich, opracowanie założeń rewitalizacji miast w Polsce, stworzenie 
modelu rewitalizacji miast w Polsce, stworzenie systemu kształcenia kadr; 

 metodyczne – wypracowanie metody delimitacji obszarów kryzysowych, opracowanie 
metod monitorowania rewitalizacji.  

Projekty własne 

1. Mieszkaniowe obszary problemowe w przestrzeni miast i wsi z zabudową 
popegeerowską. Teraźniejszość i przyszłość 
Projekt badawczy własny nr N N527 430736 
Kierownik projektu – Hanka Zaniewska 
Zespół autorski: Hanka Zaniewska, Maria Thiel, Wanda Urbańska, Radosław Barek  
Realizacja w latach 2009-2010   

Celem pracy było poznanie w procesie badań stanu istniejącego odnoszącego się do 
sposobu powstawania i usytuowania w strukturze miasta obszarów problemowych, po-
strzeganie obszarów problemowych w strategiach rozwoju i planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz planów władz miast w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych ubogich mieszkańców a także poznanie sposobu użytkowania popegeerowskich za-
sobów mieszkaniowych na wsi. 

Materiał badawczy uzyskany ze 182 miast reprezentuje 45,5% miast liczących powyżej 
10 tys. mieszkańców, a materiał dotyczący wsi, choć odnosi się do kilkunastu wsi, można 
uznać za reprezentatywny dla terenów z zabudową popegeerowską. Analiza informacji po-
zwoliła na opracowanie raportu przedstawiającego cechy i rozmiary zjawisk przestrzennych, 
architektonicznych i społecznych, dotyczących mieszkaniowych obszarów problemowych 
w polskich miastach i na terenie wsi popegeerowskiej. 

2. Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych 
Projekt badawczy własny nr N N527 277637 
Kierownik projektu – Wiesław Wańkowicz 
Zespół autorski: Wiesław Wańkowicz, Jerzy Kozłowski, Ewa Heczko-Hyłowa, Marek 
Kozłowski, Elżbieta Okraska, Karol Bury 
Realizacja w latach 2009-2011 

Celem naukowym projektu jest zebranie, analiza i ocena metod projektowania 
urbanistycznego stosowanych do oceny potrzeb przestrzeni publicznych na społecznie 
wykluczonych obszarach zurbanizowanych oraz uzupełnienia tych metod podobnymi 
ocenami, 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. 

Praca jest próbą znalezienia lub rozwinięcia najwłaściwszej metody przeprowadzania 
oceny jakości konkretnych przestrzeni publicznych znajdujących się na obszarach 
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problemów społecznych (obecnych lub przewidywanych), celem stworzenia racjonalnej 
podstawy określenia takich wskaźników i wytycznych projektów urbanistycznych, które po ich 
uwzględnieniu mogłyby mieć istotny wpływ na procesy rewitalizacji, pomagając odwrócić 
dalszą deprecjację i degradację omawianych obszarów. 

3. Przestrzenne i funkcjonalne wymiary miast – wartości modelowe 
Projekt badawczy własny nr N N527 236 939 
Kierownik projektu – Zygmunt Ziobrowski 
Realizacja w latach 2010-2012  

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy, tj. zebranie, uporządkowanie i zanalizowanie 
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 racjonalizację rozwiązań funkcjonalnych 
całego miasta i jego poszczególnych jednostek strukturalnych. 

4. 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 N 114 237539 
Kierownik projektu – Jerzy Kozłowski 
Zespół autorski: Zygmunt Ziobrowski, Grażyna Korzeniak 
Realizacja w latach 2010-2012   

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

Efektem końcowym jest opracowanie i opublikowanie przystępnego vademecum, jako 
narzędzia ułatwiającego wszystkim istotnym partnerom procesu planowania, zrozumienie 
wspomnianych wyżej jego celów, zasad i obowiązków, a w konsekwencji ułatwienie ich 
interaktywnego, partnerskiego udziału w całym jego przebiegu, a zwłaszcza w ustalaniu jego 
procedur, co powinno być esencją zintegrowanego planowania. Ponadto może być pomocny 
w tworzeniu platformy interdyscyplinarnych dyskusji oraz dydaktyki w dziedzinie dalszej 
ewolucji ogólnej metodyki tego planowania, a szczególnie w zakresie problematyki związanej 
ze zrównoważonym rozwojem. 
Projekty promotorskie 

1. Aspekty ekonomiczne rozpraszania zabudowy w regionach miejskich na 
przykładzie aglomeracji Krakowa 
Projekt badawczy (grant promotorski) nr N N114 153537 
Kierownik projektu, promotor – Zygmunt  Ziobrowski 
Autor: Janusz Jeżak (doktorant) 

Celem pracy było ukazanie aspektów ekonomicznych rozpraszania zabudowy oraz 
określenie wpływu rozproszonej zabudowy na racjonalność wykorzystania przestrzeni 
w aglomeracji krakowskiej. Podjęty temat, ostatnio często dyskutowany w Polsce, związany 
jest z procesem suburbanizacji, który w obliczu postępującej globalizacji nabiera coraz 
większego znaczenia.  
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W pracy przedstawiono różne podejścia do delimitacji obszaru aglomeracji krakow-
skiej, począwszy od koncepcji Wielkiego Krakowa aż po Krakowski Obszar Metropolitalny. 
Przy wyznaczaniu obszaru objętego analizą posłużono się metodyką Europejskiej Agencji 
Środowiska. 

Wieloaspektowy charakter rozpraszania zabudowy wymagał szerokiego ujęcia, za-
równo głównych determinant zjawiska, jak i mechanizmów procesu. Dlatego problem 
przedstawiono zarówno od strony historycznej, społecznej, przestrzennej i ekonomicznej. 

Przeprowadzone badania wskazują, że rozproszona zabudowa staje się coraz większą 
barierą ograniczającą efektywny rozwój aglomeracji, m.in. poprzez przeznaczanie środków 
finansowych gmin na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej o bardzo 
niskiej rentowności. 
Projekty rozwojowe 

1. Standaryzacja sformułowań stosowanych w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego 
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 0007 06/2009 
Kierownik projektu – Władysław Rydzik 
Współautor – Marek Węglowski 
Realizacja w latach 2009-2010  

Cel. Próba ujednolicenia stosowanych w zapisach m.p.z.p oraz studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego terminologii, części opisowych planów, 
układu redakcyjnego tekstu planów miejscowych. 

Podjęta ze względu na ogromną różnorodność stosowanych w tym zakresie rozwiązań, 
utrudniającą rozumienie i prawidłową interpretację treści zapisów planistycznych. 

2. Monitoring polskiego rynku nieruchomości za lata 2008-2010     
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 005 06/2009   
Kierownik projektu – Leszek Kałkowski  
Zespół autorski: Leszek Kałkowski, Jerzy Dudek, Andrzej Sroczyński, Władysław Rydzik, 
Maciej W. Wierzchowski 
Realizacja w latach 2009-2011 

Celem projektu jest opracowanie internetowej bazy danych o rynku nieruchomości 
w Polsce wraz z prezentacją raportów za rok 2008, 2009 i 2010. 

3. Koncepcja europejskiego monitoringu zagadnień mieszkalnictwa    
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 0012 06/2009 
Kierownik projektu – Adam Kowalewski 
Zespół autorski: Adam Kowalewski, Hanka Zaniewska, Witold Werner, Tomasz Żelawski, 
Maria Thiel 
Konsultacje: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło 
Realizacja w latach 2009-2011 

Celem projektu jest opracowanie założeń systemu monitorowania zagadnień szeroko 
rozumianego mieszkalnictwa oraz koncepcji zakresu przedmiotowego badań statystycznych 
na potrzeby krajów Unii Europejskiej. 
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4. Model zintegrowanego planowania rozwoju miast – wdrażanie europejskiej 
polityki rozwoju miast dla polskiego systemu planowania  
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 009 06/2009  
Kierownik projektu – Grażyna Korzeniak  
Zespół autorski: Ewa Goras, Katarzyna Gorczyca, Jerzy Kozłowski, Krzysztof Słysz, Wiesław 
Wańkowicz, Marek Węglowski 
Realizacja w latach 2009-2011 

Celem realizacji projektu jest doskonalenie procesów kompleksowego planowania 
rozwoju przestrzennego miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w duchu 
europejskich standardów planowania, zawartych w dokumentach UE. 

5. System monitorowania gospodarki przestrzennej jako narzędzie zintegrowa-
nego planowania rozwoju miast w duchu Karty lipskiej 
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 0008 06/2009 
Kierownik projektu – Krzysztof Słysz 
Zespół autorski: Krzysztof Zgud, Krystyna Pawłowska, Teresa Mądry, Zofia Górska 
Realizacja w latach 2009-2011 

W celu opracowania systemu monitorowania gospodarki przestrzennej, jako narzędzia 
zintegrowanego planowania rozwoju miast w duchu idei Karty lipskiej, analizie poddano 
miasta największe, tj. o liczbie ludności powyżej 100 tys., w sumie 39 miast. W pierwszej 
kolejności przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych dla miast, czyli osiemnastu 
różnego rodzaju dokumentów, w których znaleziono jedynie wskaźniki odnoszące się do 
trzech zaledwie (spośród dziesięciu) problemów do rozwiązania, wynikających z tekstu 
Karty lipskiej. Wskaźniki dotyczą głównie stanu obecnego, część z nich jest bardzo różnie 
i nieprecyzyjnie definiowana, co utrudnia analizę porównawczą miast. 

6. Internetowa baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego 
w Polsce   
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 0006 06/2009   
Kierownik projektu – Maciej W. Wierzchowski 
Zespół autorski: Maciej W. Wierzchowski, Jerzy Dudek, Janusz Jeżak, Marcin Nejman 
Realizacja w latach 2009-2011 

Celem projektu jest opracowanie internetowej bazy danych o gospodarce gruntami 
w polskich miastach. 

7. Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych 
i  aglomeracjach 
Projekt badawczy rozwojowy nr N R11 0062 10/2010   
Kierownik projektu – Zygmunt Ziobrowski  
Zespół autorski: Wojciech Jarczewski, Krzysztof Kafka, Maciej Huculak 
Realizacja w latach 2010-2012. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie modeli i narzędzi zarządzania gospodarką 
przestrzenną obszarów metropolitalnych i aglomeracji a także ocena skuteczności 
stosowanych, dostępnych oraz możliwych narzędzi zarządzania gospodarką przestrzenną 
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w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Ocena ta zostanie przeprowadzona 
z uwzględnieniem przyjętych kryteriów.  

Projekt nastawiony jest na uzyskanie następujących efektów: 
1. Zainteresowanie problematyką współpracy międzygminnej i zarządzania obszarami 

metropolitalnymi grona badaczy i ekspertów oraz planistów.  
2. Wypracowanie nowych procedur i rozwiązań zarządczych, usprawniających komuniko-

wanie się podmiotów zarządzających gospodarką przestrzenną (administracji publicznej, 
społeczności lokalnych) i innych podmiotów (grup społecznych, grup nacisku) oraz 
inwestorów i innych grup realizujących cele grupowe. 

3. Wypracowanie nowego sposobu podejścia do planowania lokalnego i regionalnego. 
4. Wypracowanie nowych koncepcji modelowych dla zintegrowanego planowania gmin, 

obszarów problemowych (zespołów gmin) oraz całego obszaru metropolitarnego, możli-
wych do wykorzystania w praktyce planistycznej, przydatnych do zarządzania tymi ob-
szarami. 

B. Projekty badawcze finansowane z własnych środków na działalność statutową  
1. Rola małych i średnich miast w strukturze osadniczej woj. małopolskiego 

Autorzy: Grażyna Korzeniak, Ewa Goras, Ewa Arvay-Podhalańska, Katarzyna Gorczyca, 
Krzysztof Kochański, Paulina Kowalczyk, Łukasz Obierak, Jacek Popiela, Anna Baran 

Projekt zawiera propozycję zakresu i sposobu prowadzenia analiz regionalnego sys-
temu miast, która może być przydatna w planowaniu przestrzennym na poziomie regional-
nym i lokalnym, w zakresie lepszej oceny sytuacji danego miasta w strukturze wojewódzkiej. 
Celem realizacji projektu jest doskonalenie procesów planowania rozwoju przestrzennego 
regionów i miast z ukierunkowaniem na podejście sieciowe w planowaniu rozwoju systemu 
osadniczego oraz promowanie policentrycznego rozwoju regionów i tworzenie komplemen-
tarnych struktur przestrzennych. Proponowany zakres analiz został zastosowany przykła-
dowo do miast woj. małopolskiego. 

2. Wielkość, funkcje i struktura obszarów rolnych w wybranych ośrodkach miej-
skich Polski 
Autor – Piotr Krzyk  

Głównym celem opracowania jest ocena funkcjonowania obszarów rolnych w miastach 
na tle miejskiego systemu przyrodniczego i określenie tendencji do przemian tych obszarów, 
wynikających z rozwoju miast w Polsce. 

3. Strefy inwestycyjne jako narzędzie wzmacniania rozwoju gospodarczego gmin 
analiza na przykładzie gminy Niepołomice 
Autor – Wojciech Jarczewski  

Przeanalizowane zostało znaczenie przyciągania nowych firm do gmin dla ich rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Przeanalizowano i skwantyfikowano narzędzia przyciągania in-
westorów do gmin. Opracowana została uniwersalna metoda liczenia efektów mnożników 
(zaopatrzeniowych i dochodowych) nowych inwestycji. Przeanalizowano czynniki zakorze-
niania firm (trwałości inwestycji w danym miejscu). W efekcie powstała monografia „Sukces 
polityki proinwestycyjnej, Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych”, opisująca 
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na przykładzie Niepołomic mechanizmy przyciągania inwestycji oraz skutki koncentracji wielu 
nowych firm na terenie gminy.  

4. Wielokryterialna analiza obszarów dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej 
położonych na terenach gminy miejskiej Kraków 
Autorzy: Janusz Jeżak, Marcin Nejman, Magdalena Supernak  

Ze względu na ważność rehabilitacji obszarów zabudowy blokowej (w technologii 
wielkiej płyty) praca miała na celu identyfikację tego typu zespołów na terenie gminy 
miejskiej Krakowa w celu opracowania założeń programu ich rehabilitacji. 

5. Propozycja zdefiniowania wskaźników charakteryzujących konsekwencje za-
grożeń powodziowych dla środowiska 
Autorzy: Krzysztof Słysz, Krystyna Pawłowska, Teresa Mądry 

Autorzy pracy za punkt wyjścia przyjęli analizę stanu prawnego ochrony przed powo-
dzią w UE oraz w Polsce. Kolejnym krokiem było scharakteryzowanie skali problemu zagro-
żeń i skutków powodzi w kraju w ostatnich dziesięciu latach. Praca zawiera propozycje 
30 wskaźników, ich definicje w  postaci wzorów, wskazanie ich pochodzenia ze zbiorów GUS 
lub innych specjalistycznych opracowań. 

6. Podstawy metodyczne i zakres prognoz skutków finansowych realizacji usta-
leń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Autorzy: Wiesław Wańkowicz, Karol Bury  

Przedmiotem badań była metodyka przygotowania i praktyka wykorzystania prognoz 
skutków finansowych realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego.  

Celem naukowym była analiza obecnie stosowanych metod lub zasad przygotowania 
prognoz, w szczególności metod stosowanych w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. 
Odnosiło się to do następujących zagadnień: 
 zakresu treści, w szczególności w odniesieniu do wydatków i dochodów gmin, wpływu 

realizacji planu na wydatki bieżące, a nie jedynie inwestycyjne i odszkodowawcze, analizy 
wpływu realizacji planu na podatki, 

 okresu objętego prognozą, 
 podstawy prognozowania: analiz rynku nieruchomości, ruchu budowlanego, sytuacji 

gospodarczej, w tym przedsiębiorczości. 
7. Determinanty wielkości i rodzajów popytu mieszkaniowego w polskich mia-

stach – szacunek potrzeb 
Autorzy: Władysław Rydzik, Małgorzata Stefańczyk 

Objęcie badaniami popytu na mieszkania w miastach wojewódzkich pozwala na wielo-
aspektową analizę możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domo-
wych zależności od lokalnych tendencji demograficznych, tempa rozwoju gospodarczego 
wpływającego na ich dochody oraz skali oddziaływań instrumentów zastosowanych przez 
instytucje finansowe. 

Efektem badań jest opracowanie metodyki badań popytu mieszkaniowego oraz jej 
weryfikacja w 18 miastach wojewódzkich w 2008 r.  
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8. Badanie koniunktury gospodarczej nieruchomości 
Autor: Małgorzata Stefańczyk  

Celem pracy było przystosowanie opartych na istniejącym stanie wiedzy, opracowa-
nych dotychczas w polskich warunkach metod badania koniunktury do badania rynku 
nieruchomości. 

9. Wpływ uzyskiwanych w okresie transformacji praw miejskich na rozwój ma-
łych miast i otaczających je obszarów  
Autorzy: Hanka Zaniewska, Wanda Urbańska, Maria Thiel 

Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy proces umiastowienia sieci 
osadniczej (odzyskanie lub uzyskanie praw miejskich) przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego nowej jednostki osadniczej oraz 
otaczającego ją obszaru, a także określenia roli małych miast w sieci osadniczej (w tym na 
ile są uzupełnianiem dawnych struktur osadniczych, a na ile tworzą nowe zależności). Na 
materiał badawczy złożyły się wyniki badań pilotażowych (studia przypadków) na terenie 
województwa dolnośląskiego.   

10. Monitoring mieszkaniowy za 2009 r.  
Autorzy: Hanka Zaniewska (koordynator całości), Wanda Urbańska, Grażyna Dworańczyk, 
Beata Uchman, Norbert Dąbkowski  

Przeprowadzono badania ankietowe w zakresie budownictwa (rozmiarów, kosztów, 
struktury inwestorskiej i standardów mieszkań oddanych do użytku), gospodarki mieszkanio-
wej oraz wybranych społecznych aspektów mieszkalnictwa. Uzyskany materiał badawczy 
z 22 miast, reprezentujących wszystkie województwa (w tym z 8 miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców, z 9 miast od 25-100 tys. mieszkańców i z 5 miast poniżej 25 tys. mieszkań-
ców) uzupełniono danymi GUS, Związku Banków Polskich oraz szacunkami własnymi, 
opartymi na wynikach poprzednich badań. 

11. Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie planowania przestrzennego 
Autor: Dorota Szlenk-Dziubek 

W opracowaniu kontynuowane są wcześniej prowadzone analizy przyczyn rozstrzy-
gnięć nadzorczych urzędów wojewódzkich, uchylających plany miejscowe lub ich części. 
Wiedza taka sprzyjać ma rozwojowi warsztatu planistycznego.  

12. Polityka UE wobec miast w dorobku kolejnych prezydencji Rady Unii 
Europejskiej (European Urban Agenda – przegląd dokumentów) 
Autor: Ewa Heczko-Hyłowa    

Praca jest kontynuacją zapoczątkowanego w IRM w 2009 r. cyklu tematycznego 
pt. „Badania urbanistyczne i polityka Unii Europejskiej wobec miast”. 

Temat aktualny ze względu na prezydencję polską prezentuje przeszło 20-letni doro-
bek poprzednich prezydencji Rady Unii Europejskiej, dotyczący rozwoju miast. Przeglądem 
objęto zarówno oficjalne dokumenty końcowe (Konkluzje Rady Europejskiej), jak i materiały 
robocze oraz uzgodnienia merytoryczne (zalecenia, rekomendacje), przyjęte podczas tzw. 
nieformalnych spotkań ministrów UE-27 ds. polityki miejskiej (poprzednio także mieszkalnic-
twa). Uzgodnienia takie ukierunkowują politykę całej Unii, prowadząc do wyrównywania 
standardów życia ich mieszkańców. Zasady te uznaje się w UE za podstawę merytoryczną 
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lokalnych dokumentów urbanistycznych, warunkujących przyznawanie funduszy struktural-
nych i powinny być one w Polsce w pełni respektowane.  

13. Dyrektywa INSPIRE w Polsce – doświadczenia pierwszego okresu implemen-
tacji  
Autor – Grzegorz Kurzeja  

Praca prezentuje Dyrektywę INSPIRE, ustanawiającą infrastrukturę informacji prze-
strzennej we Wspólnocie Europejskiej (przyjętą przez Parlament Europejski 14.03.2007, 
obowiązującą we wszystkich krajach członkowskich).  
Zawiera też historię dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), jej 
najważniejsze postanowienia oraz zakres danych. 
C. Prace badawczo-rozwojowe finansowane przez różne podmioty 

1. Informacje o mieszkalnictwie – wyniki monitoringu za 2009 r. 
Kierownik tematu – Hanka Zaniewska 
Autorzy: Norbert Dąbkowski, Grażyna Dworańczyk, Beata Uchman, Wanda Urbańska 
Zleceniodawca: Ministerstwo Infrastruktury 

2. Charakterystyka użytkowania gruntów w miastach, ze szczególnym uwzględnie-
niem gruntów zurbanizowanych w układzie 65 miast działających na prawach powiatu 
grodzkiego, informacji dot. gospodarki gruntami w miastach działających w  powiatach ziem-
skich (ok. 300). 
Kierownik tematu – Maciej Wierzchowski 
Zleceniodawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

3. Korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe wynikające z rewitalizacji 
terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych 
Kierownik tematu: Wojciech Jarczewski 
Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

4. Dwadzieścia lat doświadczeń w pozyskiwaniu inwestorów do gminy 
Niepołomice 1990-2010 – wnioski dla polskich miast  
Kierownik tematu – Wojciech Jarczewski 
Zleceniodawca: Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice 

5. Założenia programu rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miej-
skiej Kraków 
Kierownik tematu – Janusz Jeżak 
Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa 

6. Konferencja regionalna pn. Rewitalizacja szansą dolnośląskich miast 
Kierownik tematu – Wojciech Jarczewski  
Zleceniodawca: Gmina Wałbrzych 
 

II. Prace wdrożeniowe 
Wykonywano je głównie na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. W 2010 r. 

opracowano: 
 11 projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego, 
 3 studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy, 
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 10 koncepcji i programów rozwoju gmin oraz innych prac planistycznych na podstawie 
własnej metodyki. 

W ramach prac dotyczących ochrony środowiska: 
 przeprowadzono ocenę i opracowano 8 raportów oddziaływania na środowisko różnych 

inwestycji planowanych do realizacji, 
 przeprowadzono badania i analizy fizykochemiczne gleb, powietrza, ścieków, odpadów, 

hałasu (5 raportów). 
  

III. Udział i realizacja programów międzynarodowych, 
współpraca w sieciach europejskich 

W roku sprawozdawczym realizowane były międzynarodowe projekty badawczo-
wdrożeniowe, współfinansowane przez Unię Europejską.  

1. Metropolitan Governance and Competitiveness of European Cities (Zarządza-
nie metropoliami i konkurencyjność miast europejskich) 
Koordynator zespołu polskiego – Grażyna Korzeniak 
Projekt realizowany w ramach programu URBACT II – Joining Forces, w latach 2008-2010. 
Cele: 
 poprawienie efektywnego zintegrowanego planowania miejskiego poprzez wdrażanie 

strategii lizbońskiej, 
 rozwój międzynarodowej wymiany doświadczeń między miastami uczestniczącymi 

w programach URBACT I, II oraz w miejskich projektach pilotażowych,  
 gromadzenie informacji uzyskanych z analizy tych doświadczeń,  
 usprawnienie wymiany doświadczeń i nauki pomiędzy miastami, decydentami i prakty-

kami, 
 szerokie rozpowszechnianie dobrych praktyk i transferu wiedzy, 
 pomoc w skuteczniejszym kreowaniu polityki miejskiej poprzez zarządzanie programami 

operacyjnymi i tworzenie planów lokalnych dla zrównoważonego rozwoju. 
2. CHANGES – Changing Hydro-Meteorological Risks – as Analyzed by a New 

Generation of European Scientists (Zmiany ryzyka hydrometeorologicznego w wyniku 
analiz prowadzonych przez nowe pokolenie naukowców europejskich). 
Koordynator zespołu polskiego – Wiktor Głowacki 
Projekt realizowany jest w ramach 7PR-PEOPLE-2010-ITN (Marie Curie Actions – Network 
for Initial Training; działania programu Maria Curie – Sieci szkoleń początkowych) w latach 
2010-2014 i ma za zadanie pomóc w lepszym pojmowaniu, w jaki sposób zmiany globalne, 
związane ze zmianami środowiskowymi i klimatycznymi a także społeczno-ekonomicznymi, 
będą wpływać na: 
 wzory czasowe i przestrzenne zagrożeń hydrometeorologicznych i innego skojarzonego 

z nimi ryzyka w Europie;  
 ocenę, modelowanie i włączanie zmian do strategii zarządzania zrównoważonym 

ryzykiem, szczególnie w planowaniu przestrzennym, gotowości na wypadek klęsk 
żywiołowych i łączności w stanie zagrożenia.  
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Główne cele projektu obejmują:  
 zapewnienie na wysokim poziomie szkolenia, nauczania i prowadzenia badań przez 

młodych europejskich naukowców w dziedzinie zarządzania zagrożeniem i ryzykiem 
w zmieniającym się środowisku, 

 zmniejszenie rozproszenia badań w dziedzinie procesów przyrodniczych,  
 opracowanie podstaw metodologicznych oraz narzędzi modelowania, w celu prowadzenia 

probabilistycznej oceny ryzyka ze strony wielu zagrożeń, uwzględniających zmiany 
zachodzące w scenariuszach zagrożenia (wynikające ze zmiany klimatu) oraz elementy 
wystawione na działanie zagrożeń.  

Prowadzono współpracę w następujących sieciach europejskich. 
1. SUITE – Social and Urban Inclusion Through Housing, the Housing Project 

(Socjalna i urbanistyczna integracja poprzez mieszkalnictwo), projekt sieci tematycznej pro-
gramu URBACT II 
Przedstawiciel IRM – Aldo Vargas-Tetmajer 
Celem projektu jest osiągnięcie zrównoważonego i dostępnego finansowo zasobu mieszka-
niowego oraz zapewnienie spójności społecznej poprzez zrównoważone mieszkalnictwo 
i łagodzenie zróżnicowania mieszkańców. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Krakowa, 
a Instytut Rozwoju Miast jest członkiem lokalnej grupy wsparcia sieci tematycznej projektu. 

2. spa-ce.net Network of Spatial Research and Planning Institutes in Central and 
Eastern Europe (Sieć Instytutów ds. Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Central-
nej i Wschodniej) 
Lider sieci: Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), Drezno;   
Koordynator z ramienia IRM – Ewa Heczko-Hyłowa 
Sieć powstała w 2006 r., aby integrować instytuty i organizacje centralnej, wschodniej 
i południowo-wschodniej Europy, działające w dziedzinie badań i planowania przestrzen-
nego. Celem generalnym jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju Europy przez stoso-
wanie nowych ujęć teoretycznych, metodologicznych, naukowych i zawodowych w planowa-
niu i badaniach. Chodzi zwłaszcza o poznanie problemów Europy Środkowo-Południowo-
Wschodniej, zdefiniowanie wspólnych celów i polityki badań oraz prezentowanie ich na fo-
rum europejskim. Sieć działa poprzez wspólne projekty badawcze, prace grup tematycznych 
oraz doroczne konferencje. 
W 2010 r. Instytut współuczestniczył ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Związkiem 
Miast Polskich w pracach Krajowego Punktu Kontaktowego Programu URBACT II 
w Polsce, podjął także współpracę (Koordynator prac z ramienia IRM – Zygmunt Ziobrowski) 
z organizację OECD nad przygotowaniem raportu o stanie polskich miast według metodologii 
OECD. 
 

IV. Konferencje i seminaria 
Ważnym forum prezentowania wyników badań prowadzonych w Instytucie były 

w 2010 r. konferencje i seminaria organizowane przez Instytut albo przez inne jednostki 
naukowe lub podmioty gospodarcze, w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu. 
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Konferencje i seminaria międzynarodowe za granicą 
The Network of European Cities with Strategic Plan Proposals, Wenecja, 05.02.2010 r., 

RECS – Delle Citta Strategiche. Katarzyna Gorczyca: Doświadczenia zagraniczne prezen-
towane w dyskusji okrągłego stołu – planowanie strategiczne na przykładzie Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 

Governance and Attractiveness and Competitiveness at City Region Level, Bruksela, 
07-10.03.2010, Agence de Développement Territorial Brussels-Capital Region. Katarzyna 
Gorczyca: uczestnictwo w warsztatach URBACT Joining Forces.  

Konferencja końcowa projektu URBACT JOINING FORCES, Lille, 16-18.05.2010 r.,                           
Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole. Katarzyna Gorczyca, Grażyna 
Korzeniak: podsumowanie wyników projektu Urbact Joining Forces. 

Meeting of international professionals – experts in housing, planning and urban 
development, Lausanne, 28-29.05.2010 r., International Federation for Housing and Planning 
(IFHP), Jerzy Adamski. 

Koncepcja krajobrazu i jej zastosowanie w turystyce, Symferopol, Ukraina, 15-24.09. 
2010 r., Tawriczeskij Nacyonalnyj Uniwersitet im. W.J. Wernadskogo, Uniwersytet Śląski, 
Wydział Nauk o Ziemi, Wiesław Wańkowicz.  

Annual spa-ce.net conference: Territorial Cohesion in Central and South-Eastern 
Europe – Challenges ahead for strategic planning and urban-regional governance, Belgrad,             
23-24.09.2010 r., Sieć spa-ce.net. Ewa Heczko-Hyłowa.      
 

Konferencje i seminaria międzynarodowe w kraju 

Lp. Tytuł konferencji Miejsce Data Organizator 
Imię  

i nazwisko 
uczestnika 

Tytuł referatu 

1. Samorząd terytorialny 
w Polsce i na Ukrainie. 
Wymiana doświadczeń 

Przemyśl 26.02. 
2010 

PWSW w Przemy-
ślu, Instytut Trans-
formacji Społe-
czeństwa w Kijowie 

Wiesław 
Wańkowicz 

Struktura, kom-
petencje i finan-
sowanie samo-
rządu terytorial-
nego w Polsce 

2. Kreowanie wizerunku 
miast. Strategie i tech-
niki 

Warszawa 19.04. 
2010 

Wyższa Szkoła 
Promocji 
w Warszawie 

Wojciech 
Jarczewski 

Miasto jako pro-
dukt 

3. National Urban Policy 
Review of Poland 

Katowice 17-19.03. 
2010 

MRR we współ-
pracy z OECD 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Urban Inequality 
in Poland 

4. I Kongres rewitalizacji 
miast polskich  

Kraków 13-15.06. 
2010 

IRM Wojciech 
Jarczewski 

System monito-
rowania rewitali-
zacji 

 
Konferencje I seminaria krajowe, w których czynnie uczestniczyli pracownicy IRM 

Lp. Tytuł konferencji Miejsce Data Organizator Imię i nazwisko 
uczestnika Tytuł referatu 

1. Obiekty dóbr kultury 
współczesnej i ich 
ochrona w zagospodaro-
waniu przestrzennym 

Kraków 3.02.2010 Urząd Marszał-
kowski Woje-
wództwa Mało-
polskiego 

Zygmunt  
Ziobrowski 

Dobra kultury 
współczesnej – 
problemy identy-
fikacji i ochrony 
w planowaniu 
przestrzennym 
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Lp. Tytuł konferencji Miejsce Data Organizator Imię i nazwisko 
uczestnika Tytuł referatu 

2. Uczestnictwo młodzieży 
w procesach rozwoju 
miasta 

Warszawa 18.02. 
2010 

Krajowy Punkt 
Kontaktowy  
Programu 
URBACT II RM 

Adam 
Kowalewski 

Wielkie wyzwania 
urbanizacji 

3. Rynek nieruchomości Kraków 17.03. 
2010 

Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Infor-
matyki w Krakowie 

Władysław 
Rydzik 

Obrót nierucho-
mościami grun-
towymi na przy-
kładzie miasta 
Krakowa i wy-
branych sąsia-
dujących gmin 

4. Poprawa jakości i efek-
tywności planowania i 
zarządzania w administra-
cji publicznej – wyzwania 
dla kierunku gospodarka 
przestrzenna 

Dębe  
k. 
Warszawy 

25.03. 
2010 

Ministerstwo  
Rozwoju 
Regionalnego 

Adam 
Kowalewski 

Udział w panelu 

5. XXIII Konwersatorium 
Wiedzy o Mieście 
 

Łódź  15-16.04. 
2010 

Instytut Geografii 
Miast i Turyzmu, 
Wydział Nauk 
Geograficznych 
Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Katarzyna 
Gorczyca 

Przemiany spo-
łeczno-prze-
strzenne na tere-
nie Osiedla Pra-
cowników Zakła-
dów Azotowych 
w Tarnowie 

6. Warsztaty urbanistyczne 
Pokoloruj Kraków 
 

Kraków 20-23.04. 
2010 

Uniwersytet  
Ekonomiczny 
w Krakowie 

Janusz Jeżak Problemy plano-
wania prze-
strzennego  
w Krakowie 

7. Zarządzanie i koordynacja 
wybranych polityk miasta 
na obszarach rewitalizo-
wanych 

Warszawa  22-23.04. 
2010 

Instytut Rozwoju 
Miast 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Prezentacja do-
robku projektu 
Rewitalizacja  
miast polskich 

8. Finansowanie rewitalizacji 
miast w Polsce 

Poznań 14.05. 
2010 

Instytut Rozwoju 
Miast 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Prezentacja do-
robku projektu 
Rewitalizacja  
miast polskich 

9. I Kongres Rewitalizacji 
Miast Polskich 

Kraków 14-16.05. 
2010 

Instytut Rozwoju 
Miast 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Przedstawienie 
wyników projektu 
Rewitalizacja 
miast polskich 
Podsumowanie 
i zakończenie 
kongresu 

10. Społeczne aspekty rewita-
lizacji miast polskich – 
partycypacja społeczna 

Lublin 21.05. 
2010 

Instytut Rozwoju 
Miast 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Prezentacja 
dorobku projektu 
Rewitalizacja 
miast polskich 

11. Kreatywne miasta – kre-
atywne metropolie – bie-
guny rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

Katowice 31.05-
02.06. 
2010 

Europejski Kongres 
Gospodarczy 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Udział w panelu 
pt. Aktualne 
trendy rozwojowe 
wielkich miast 
i metropolii, sieci 
miejskie w Euro-
pie 

12. I Kongres Rewitalizacji 
Miast Polskich 

Kraków 14-16.06. 
2010 

Konsorcjum – 
partner IRM 

Wiesław 
Wańkowicz 

Udział w panelu 
pt. pt. Sektor 
prywatny 
w finansowaniu 
rewitalizacji 
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Lp. Tytuł konferencji Miejsce Data Organizator Imię i nazwisko 
uczestnika Tytuł referatu 

13. Polityka regionalna 
w Polsce w świetle 
wyzwań XXI wieku 

Kraków 24-25.06. 
2010 

Uniwersytet 
Ekonomiczny  
w Krakowie, 
Katedra Gos-
podarki Regional-
nej i KPZK PAN 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Udział w panelu 
pt. Osiągnięcia 
i słabości polskiej 
polityki rozwoju 
regionalnego 

14. Planowanie i inwestycje Warszawa 25.06. 
2010 

Polska Izba  
Projektowania  
Budowlanego 

Adam 
Kowalewski 

Wyjściowe wa-
runki sprawnego 
inwestowania 

15. Forum Naukowo-Tech-
niczne Powódź 2010 

Warszawa 28-29.06. 
2010 

Instytut Meteorolo-
gii i Gospodarki 
Wodnej 

Krzysztof Słysz Powodzie 
a planowanie 
przestrzenne 

16 Problemy ekonomiczne Kraków 06.2010 Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Infor-
matyki w Krakowie 

Leszek 
Kałkowski 

Udział w dyskusji 

17. Stare osiedla w XXI wieku 
i nowe osiedla XXI wieku. 
Przestrzeń przyrodnicza – 
przestrzeń społeczna 

Warszawa 06.2010 SGGW – Katedra 
Architektury  
i Krajobrazu 

Hanka 
Zaniewska 

Osiedla z lat 60.-
80. w nowej 
rzeczywistości  

18. Rynek nieruchomości Kraków 09.2010 Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Infor-
matyki w Krakowie 

Leszek 
Kałkowski 

Udział w dyskusji 

19. Problemy współczesnej 
architektury i budownictwa 

Zakopane 07-10.09. 
2010 

Wyższa Szkoła 
Ekologii  
i Zarządzania 

Witold Werner Budownictwo 
mieszkaniowe 
jako dobro kon-
sumpcyjne 
i rozwojowe 

20. I Kongres Rewitalizacji 
Miast Polskich  

Kraków 13-15.09. 
2010 

IRM Wojciech 
Jarczewski 

System monito-
rowania rewitali-
zacji 

21. VIII Kongres Miast  
Polskich 
 

Kalisz 16-17.09. 
2010 

Związek Miast 
Polskich 

Wojciech 
Jarczewski 

Obszary zdegra-
dowane w mia-
stach – diagnoza 

22. Miasto – tygiel wyzwań 
i potencjałów – 
małopolskie miasta 2020 

Kraków 21.09. 
2010 

Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

Zygmunt 
Ziobrowski 

 Procesy deter-
minujące ewolu-
cję miast, metro-
polizacja, subur-
banizacja, rewi-
talizacja 

23. System planowania prze-
strzennego i jego rola 
w systemie zarządzania 
strategicznego 

Kazimierz 
Dolny  

30.09. 
2010 

MRR i KPZK/ PAN Ewa Heczko- 
Hyłowa 

Udział w dyskusji 

24. Inżynierskie i przestrzen-
ne aspekty obszarów 
niezabudowanych 
 

Warszawa  10.2010 SGGW – Katedra 
Budownictwa 
i Geodezji 

Hanka 
Zaniewska 

Jakość środowi-
ska mieszkanio-
wego w osie-
dlach popege-
erowskich 

25. Srebrna gospodarka 
szansą dla Małopolski 

Kraków 10.2010 Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

Hanka 
Zaniewska 

Przygotowanie 
na potrzeby 
konferencji eks-
pertyz nt. Przyja-
zna osobom 
starszym struk-
tura osadnicza 
i mieszkaniowa 

26. Metropolie środowiskiem 
innowacji i wiedzy 

Warszawa 12.10. 
2010 

Unia Metropolii 
Polskich 

Adam 
Kowalewski 

Wystąpienie 
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Lp. Tytuł konferencji Miejsce Data Organizator Imię i nazwisko 
uczestnika Tytuł referatu 

27. Wizyta studialna Gorzów 
Wlkp., 
Stargard 
Szczeciń-
ski 

13-15.10. 
2010  

Śląski Związek 
Gmin i Powiatów, 
Katowice  

Władysław 
Rydzik 

Moderator spo-
tkań samorzą-
dowców Śląska 
z władzami 
samorządów 
wskazanych 
miast 

28. Krajowa strategia rozwoju 
regionalnego do 2010 
a strategie rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
województw 

Kraków 15.10. 
2010 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 
MRR 

Zygmunt 
Ziobrowski 

Udział w dyskusji 

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

 
 

Kraków 25.10. 
2010 

IRM Grażyna 
Korzeniak 
 
 
 
Grażyna 
Korzeniak. 
Ewa Arvay- 
Podhalańska 
Katarzyna 
Gorczyca 

Odzwierciedlenie 
idei zintegrowa-
nego planowania 
w dokumentach 
UE. 
Skuteczność 
planowania roz-
woju miast 

30 Spotkanie Grupy Robo-
czej ds. Polityki Miejskiej 

Katowice 03.11. 
2010 

Śląski Związek 
Gmin i Powiatów, 
Katowice 

Władysław 
Rydzik 

Prezentacja ana-
liz ESPON doty-
czących miast 
oraz sprawozda-
nie z wizyty stu-
dialnej 

31 Marketing Instytucji 
Naukowych i Badawczych 

Warszawa 17-18.11. 
2010 

Instytut Lotnictwa 
w Warszawie 

Jaromir 
Matulewicz 

Marketing Insty-
tucji Badawczych 
i Naukowych – 
Celowość i Spo-
soby Działań 

32 Wszyscy Tworzymy GIS 
9. Krajowa Konferencja 
Użytkowników Oprogra-
mowania ESRI  
 

Warszawa 01-02.12. 
2010 

ESRI Polska Janusz Jeżak Wykorzystanie 
ARCGIS 
SPATIAL 
ANALYST przy 
opracowaniu 
analiz we-
wnątrzmiejskiego 
zróżnicowania      
społeczno-go-
spodarczego  

33 Konferencja XX lat Pol-
skiej Izby Projektowania 
Budowlanego  

Józefów 
k.  
Warszawy 

24.06. 
2010 
 

Polska Izba 
Projektowania 
Budowlanego – 
PIPB 

Adam 
Kowalewski 

Wyjściowe wa-
runki sprawnego 
inwestowania 

 
 

V. Inna działalność 
Działalność dydaktyczna, praktyki studenckie i staże 

Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast od wielu lat prowadzą zajęcia akademickie, 
kształcąc młode kadry na różnego typu uczelniach wyższych uczelniach.  

W 2010 r. pracownicy IRM prowadzili wykłady i ćwiczenia w następujących 10 uczel-
niach wyższych oraz szkole średniej: 
Uniwersytet Jagielloński, 
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 
Politechnika Krakowska, 
Politechnika Warszawska,  
Politechnika Poznańska, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 
Wyższa Uczelnia Techniczna w Katowicach, 
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Praktyki studenckie prowadzone są na podstawie uczelnianych regulaminów praktyk 
studenckich. W 2010 r. w IRM odbyło tego rodzaju praktykę łącznie 5 studentów z Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Praktyki absolwenckie prowadzone są na podstawie umowy o praktykach absolwenc-
kich. W 2010 r. w IRM praktyki absolwenckie odbyło 5 osób, które ukończyły określony etap 
kształcenia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet 
Jagielloński). 

Staż absolwencki odbywa się na podstawie art. 53 Ustawy z 20.04.2004 o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 24.08.2004 ws. szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160). W 2010 r. w IRM 
staż taki odbyło 8 osób. 
 

Udział w gremiach 
Imię i nazwisko Gremium decyzyjne, Komitet, Sekcja PAN Pełniona funkcja 

Zygmunt Ziobrowski ESPON: Program Unii Europejskiej, Sounding Board Expert członek międzynarodo-
wego zespołu 
ekspertów 

KPZK PAN  członek  
Hanka Zaniewska KPZK PAN, Komisja Obszarów Wiejskich członek 
Witold Werner Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – Sekcja Inżynierii 

Produkcji Budowlanej 
wiceprzewodniczący 
Sekcji 

Leszek Kałkowski PAN Oddział w Krakowie, Komisja Urbanistyki i Architektury  członek 
PAN Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych  członek 

Danuta Ptaszycka-
Jackowska 

Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN członek Prezydium 
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Sekcja 
Karpacka  

przewodnicząca 

Jerzy Kozłowski University of Queensland, Department of Town and Regional 
Planning, Brisbane (Australia) 

Professor Emeritus 
z nominacji Senatu 
Uniwersytetu 
w Queensland 

Adam Kowalewski Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN  członek 
Ewa Heczko-Hyłowa KPZK PAN, Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej 

i Przestrzennej Polski i Europy (kadencja 2007-2010) 
członek zespołu proble-
mowego 

PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Urbanistyki i Architektury  członek 
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Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych  
poza wydawnictwami własnymi IRM 

Imię i nazwisko  Nazwa czasopisma Wydawca, rodzaj  
czasopisma Pełniona funkcja 

Leszek Kałkowski Świat Nieruchomości kwartalnik Członek Komitetu 
Redakcyjnego 

Danuta Ptaszycka-
Jackowska   

Problemy Zagospodarowania Ziem 
Górskich 

Komitet Zagospod. 
Ziem Górskich 
PAN, rocznik 

Członek Rady 
Programowej 

Hanka Zaniewska  
 

Zeszyty Naukowe Politechniki 
Poznańskiej,  
seria Architektura i Urbanistyka 

Politechnika 
Poznańska 

Przewodnicząca Komitetu 
Redakcyjnego 

Hanka Zaniewska  
 

Zeszyty Naukowe Politechniki 
Białostockiej, 
Seria Architecturae et Artibus 

Politechnika 
Białostocka 

Członek Rady Naukowej 

 
 

VI. Upowszechnianie wyników prac badawczych 
Działalność badawcza pracowników IRM jest upowszechniana przez wydawnictwa 

własne Instytutu. Systematycznie wydawany jest kwartalnik naukowy „Problemy Rozwoju 
Miast”. Ponadto ukazały się publikacje zwarte w całości lub częściowo autorstwa pracowni-
ków IRM. 

Publikacje w wydawnictwach zwartych 

Lp. Tytuł serii publikacji, wydawca, 
miejsce, rok wydania Tytuł publikacji i rozdziału Autorzy 

1. Rewitalizacja miast polskich,   
tom 8, IRM, Kraków  2010 

Rewitalizacja miast polskich – diagnoza 
 

Praca zbiorowa red. Zygmunt 
Ziobrowski, Wojciech 
Jarczewski 

2. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 9, IRM, Kraków  2010 

Założenia polityki rewitalizacji w Polsce   
 

Praca zbiorowa red. Zygmunt 
Ziobrowski 

3. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 10, IRM, Kraków  2010 

Model rewitalizacji miast   
 

Karol Janas, Wojciech 
Jarczewski, Wiesław 
Wańkowicz 

4. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków  2010 

System monitorowania rewitalizacji   
 

Wojciech Jarczewski, Janusz 
Jeżak 

5. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 12, IRM, Kraków  2010 

Przykłady rewitalizacji miast   
 

Praca zbiorowa red. Alina 
Muzioł-Węcławowicz 

6. Rewitalizacja miast polskich    
IRM, Kraków 2010 

Rewitalizacja miast polskich jako spo-
sób zachowania dziedzictwa material-
nego i duchowego oraz czynnik zrów-
noważonego rozwoju – podsumowanie 
projektu 

Zygmunt Ziobrowski, 
Bolesław Domański 
 

7. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 9, IRM, Kraków 2010 
 

Założenia polityki rewitalizacji w Polsce 
Degradacja techniczna i społeczna 
miast   

Wojciech Jarczewski 

8. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 9, IRM, Kraków 2010 
 

Założenia polityki rewitalizacji w Polsce  
Regionalny kontekst krajowej polityki 
rewitalizacji  
 

Aleksander Noworól, Kamila 
Noworól, Paweł Hałat, Jacek 
Woźniak, Katarzyna Peter- 
Bombik, Iga Pietraszko-
Furmanek, Aldo Vargas 
Tetmajer 

9. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 9, IRM, Kraków 2010 

Założenia polityki rewitalizacji w Polsce   
Lokalny kontekst krajowej polityki rewi-
talizacji 

Wiesław Wańkowicz 

10. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 9, IRM, Kraków 2010 

Założenia polityki rewitalizacji w Polsce  
Propozycje nowych instrumentów 
prawnych  

Marek Węglowski 
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11 Rewitalizacja miast polskich –   
tom 10, IRM, Kraków 2010 

Model rewitalizacji miast   
Część I Modele rewitalizacji. Ujęcie 
krajowe i regionalne 

Wiesław Wańkowicz 

12 Rewitalizacja miast polskich –   
tom 10, IRM, Kraków 2010 

Model rewitalizacji miast   
Część II Model procesu rewitalizacji – 
poziom lokalny 

Karol Janas  
Wojciech Jarczewski 
 

13 Rewitalizacja miast polskich –   
tom 10, IRM, Kraków  2010 

Model rewitalizacji miast   
Część III Słownik 

Wiesław Wańkowicz 

14 Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków  2010 

System monitorowania rewitalizacji   
Wprowadzenie do problematyki tomu 

Wojciech Jarczewski 
Janusz jeżak 

15 Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji   
Audyt miejski z wykorzystaniem jedno-
stek urbanistycznych 

Wojciech Jarczewski 

16. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji 
Wskazanie obszarów kryzysowych 
z wykorzystaniem wyników audytu miej-
skiego 

Wojciech Jarczewski 

17. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji 
Audyt miejski z wykorzystaniem jedno-
stek modularnych 

Janusz Jeżak, Przemysław 
Cholewiński 

18. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji 
Automatyzacja procesu analitycznego 

Janusz Jeżak, Przemysław 
Cholewiński 

19. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji 
Monitorowanie i ewaluacja procesu 
rewitalizacji 

Wojciech Jarczewski 

20. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji 
Powiązania z krajowym i regionalnymi 
systemami monitorowania 

Wojciech Jarczewski 

21. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 11, IRM, Kraków 2010 

System monitorowania rewitalizacji 
Wskaźniki do monitorowania i oceny 
procesu rewitalizacji 

Janusz Jeżak, Zygmunt 
Ziobrowski 

22. Rewitalizacja miast polskich –   
tom 12, IRM, Kraków 2010 

Przykłady rewitalizacji miast 
Procesy rewitalizacji w Radomiu 

Maria Thiel,  
Hanka Zaniewska 

23. Rewitalizacja miast polskich –  
Rewitalizacja miast polskich 
jako sposób zachowania 
dziedzictwa materialnego 
i duchowego oraz czynnik 
zrównoważonego rozwoju    
IRM, Kraków 2010 

Podsumowanie projektu 
 
Cele i efekty projektu 
 
 

Zygmunt Ziobrowski 

24. IRM, Kraków 2010 Uwarunkowania rozwoju budownictwa 
w przestrzeni urbanistycznej 

Witold A. Werner, Adam 
Kowalewski, Maria Thiel 

25. IRM, Kraków 2010 Standaryzacja sformułowań stosowa-
nych w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego 

Zygmunt Ziobrowski,  
Bolesław Domański 

26. IRM, Kraków 2010 Monitoring polskiego rynku nierucho-
mości. Raport za 2008 rok. 
 

Leszek Kałkowski 
współpraca: Jacek Dudek, 
Andrzej Sroczyński, 
Władysław Rydzik, Maciej  
W. Wierzchowski 

27. IRM, Kraków  2010 Mieszkaniowe obszary problemowe 
w miastach i na terenach popegeerow-
skich. Raport z badań 
 

Hanka Zaniewska, Maria 
Thiel, Wanda Urbańska, 
Radosław Barek 

28. Wolność i Solidarność  
Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową 
nr 33, Warszawa  2010 

Rozwój lokalny: bariery i stymulanty. 
Wybrane zagadnienie 
Wyzwania infrastrukturalne rozwoju 
lokalnego 

Wiesław Wańkowicz 
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29. Renowacja budynków i mo-
dernizacja obszarów zabudo-
wanych 
Uniwersytet Zielonogórski 
tom 6, Zielona Góra  2010 

Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego 
w Radomiu 
 

Hanka Zaniewska, 
Maria Thiel 

30. Wydawnictwa Naukowe 
Instytutu Lotnictwa 
Nr  308, Warszawa 2010 

Marketing instytucji badawczych i na-
ukowych – celowość i sposoby działań 

Jaromir Matulewicz 

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych 

Lp. Tytuł czasopisma, wydawca, 
miejsce, nr, rok wydania Tytuł artykułu Autorzy 

1. Czasopismo Techniczne 
Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków, 
z. 15  7-A/2010/2 

Czym jest dzisiaj architektura Ewa Arvay-Podhalańska 
Bogusław Podhalański 

2. Czasopismo Techniczne 
Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki 
z. 18 9-A/2010 

Ochrona zasobów kulturowych poprzez 
planowanie miejscowe w kontekście 
zagrożeń wynikających z braku realiza-
cji Kanału Krakowskiego 

Ewa Arvay-Podhalańska 
Bogusław Podhalański 

3. Czasopismo Techniczne 
Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki 
z. 14 G-A/1/2010 

Dylematy rozwoju miasta metropolital-
nego w kontekście kryzysu ekonomicz-
nego 
 

Ewa Arvay-Podhalańska 
Bogusław Podhalański 

4. Problemy Rozwoju Miast 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków z. 4/2009 

Procedura badawcza i wyniki prac pro-
wadzonych w ramach diagnozy 
 

Wojciech Jarczewski 

5. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Dimensions of urban degradation in 
Poland 
 

Wojciech Jarczewski 

6. Urban Development Issues,  
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

New data on the property market Leszek Kałkowski, 
Władysław Rydzik 

7. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

The condition of housing in Poland Janusz Korniłowicz 

8. Urban Development Issues, 
 Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Spatial structure transformations of the 
Niepołomicka Forest surroundings 

Grażyna Korzeniak 

9. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Spatial economy in Poland Adam T. Kowalewski 

10. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Problems of the identification and pro-
tection of contemporary cultural pro-
perties  

Agnieszka Rozenau-
Rybowicz  

11. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Access to rented flats in the European  
Union countries: prospects of social 
rented flats in Poland 

Wanda Urbańska 

12. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Cujus regio, ejus religio Witold Werner 

13. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Availability of flats fostering social  
mobility and economic development: 
polish dilemmas 

Hanka Zaniewska, 
Maria Thiel 

14. Urban Development Issues, 
Kwartalnik Naukowy IRM, 
Kraków, z. 1, 2010 

Land properties in metropolitan cities Małgorzata Stefańczyk 
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15. Zarządzanie Publiczne   
Zeszyty Naukowe Instytutu 
Spraw Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kraków, Nr 1-2 (9-10)/2010  

Blokowiska – obszary zdegradowane 
czy bezpieczne, dostatnie i spokojne 
miejsca do życia 
 

Wojciech Jarczewski 

16. Świat Nieruchomości  
Kraków, nr 73, 2010 

Podstawy prawne prognozowania 
skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Damian Korecki,  
Maciej W. Wierzchowski 

17. Problemy Rozwoju Miast, 
Kwartalnik Naukowy IRM  
Kraków, z. 2/2010 

Podejście ekologiczne w metodyce 
planowania – bezpieczna przestrzeń 
rozwiązań 

Jerzy Kozłowski 

18. Problemy Rozwoju Miast, 
Kwartalnik Naukowy IRM  
Kraków, z. 2/2010 

Strukturalne i krajobrazowe aspekty 
przemian wiejskich jednostek osadni-
czych a planowanie przestrzenne 

Piotr Krzyk 

19. Problemy Rozwoju Miast, 
Kwartalnik Naukowy IRM  
Kraków, z. 2/2010 

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów 
w zakresie planowania przestrzennego 

Dorota Szlenk-Dziubek, 
Łukasz Kotuła 

20. Architektura Krajobrazu, 
Kwartalnik Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 
Wrocław, 1/2010 

Wybrane aspekty zagospodarowania 
karpackich dolin rzecznych 

Piotr Krzyk 

21. Zarządzanie Publiczne, 
Zeszyty Naukowe ISP UJ 
Kraków, 2010, nr 1-2  

Modele rewitalizacji jako narzędzia 
zarządzania miastami 
 

Wiesław Wańkowicz 

22. Problemy Rozwoju Miast, 
Kwartalnik Naukowy IRM  
Kraków, z. 2/2010 

Impas w polityce przestrzennej 
 

Witold Werner 

23. Problemy Rozwoju Miast, 
Kwartalnik Naukowy IRM  
Kraków, z. 2/2010 

Rewitalizacja wybranych obszarów  
śródmieścia Poznania – cele i założe-
nia 

Hanka Zaniewska 

24. Świat Nieruchomości 
Fundacja Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
Kraków, nr 72, 2010  

Polski rynek nieruchomości w świetle 
badań statystycznych z lat 1995-2008 
 

Maciej W. Wierzchowski, 
Jerzy Dudek 

25. Świat Nieruchomości 
Fundacja Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
Kraków, nr 74, 2010 

Prognozowanie skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
 

Maciej W. Wierzchowski 

26. Biuletyn KPZK PAN 
Warszawa, z. 235 

Polityka przestrzenna a decyzje o wa-
runkach zabudowy 

Zygmunt Ziobrowski 

 
Publikacje w formie elektronicznej na stronach internetowych 

Lp. Nazwisko i imię Tytuł publikacji Adres strony internetowej, czasopismo 
1. Jerzy Adamski Będzie wyprzedaż samorządowego 

mienia (wywiad nt. europejskiego 
podejścia i zintegrowanego plano-
wania miast) 

Portal Samorządowy; 
http://www.portalsamorzadowy.pl/rozmowa-
tygodnia/bedzie-wyprzedaz-
samorzadowego-mienia,10881_8.html 

2. Ewa Heczko-Hyłowa Miasta potrzebne Europie, Europa 
potrzebna miastom 

Witryna Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce http://ec.europa.edu/ 
polska/ news/opinie, grudzień 2010 

3. Leszek Kałkowski, 
Jacek Dudek, 
Andrzej Sroczyński, 
Władysław Rydzik, 
Maciej 
W. Wierzchowski 

Monitoring polskiego rynku nieru-
chomości za lata 1990-2009. 

http://irm.krakow.pl/pl/do_pobrania.html 

4. Dorota Szlenk-
Dziubek, Łukasz 
Kotuła 

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewo-
dów dotyczące planów miejscowych 
(stan do grudnia 2010) 

http://irm.krakow.pl/pl/do_pobrania.html 



 

120 

Lp. Nazwisko i imię Tytuł publikacji Adres strony internetowej, czasopismo 
5. Grażyna Korzeniak  Model for integrated planning of 

urban development – the implemen-
tation of European urban develop-
ment policy in the Polish planning 
system 

Poland URBACT National Dissemination 
Point  Bi-Annual Report, November 2010 

6. Grażyna Korzeniak  Zintegrowane planowanie miast 
w dokumentach europejskich 

„Bliżej Brukseli” 
Dwumiesięcznik Przedstawicielstwa 
Małopolski w Brukseli, nr 6 (grudzień) 2010 

7. Zygmunt Ziobrowski   Research project regeneration of 
polish cities as a means of pres-
serving the material and spiritual 
heritage and a factor for sustainable 
development 

Poland URBACT National Dissemination 
Point  Bi-Annual Report, November 2010 

 


