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Załącznik nr 2 

WYKAZ DOROBKU, wersja językowa polska 

 

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki (przygotowane wg wzorca), 

stan na dzień 30 września 2014 roku.  

Uwaga! 

Wykaz uwzględnia pozycje opublikowane, zrealizowane bądź opracowane po obronie pracy doktorskiej (po 
25.09.2001). Pozycje dorobku przed uzyskaniem stopnia doktora są wydrukowane czcionką o mniejszym 
stopniu pisma. Jako oddzielną podkategorię wydzielono teksty oficjalnie przyjęte do druku.  

Skrót „PWr” oznacza Politechnikę Wrocławską, macierzystą jednostkę autora. 

 

I. 
WYKAZ PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE, O KTÓRYM MOWA W ART. 16  

UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM 
ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. NR 65, POZ. 595 ZE ZM.) 

 
A) Tytuł osiągnięcia naukowego:  

monografia:  

1. MMAARRCCIINN  BBRRZZEEZZIICCKKII (2014) Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty 
wizualne i kognitywne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 274 s. 

 

B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 
 Brak  

 
II. 

WYKAZ INNYCH (NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONEGO W PKT. I) 
OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH ORAZ WSKAŹNIKI DOKONAŃ NAUKOWYCH 

A)  Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR): 

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2013) Understanding transparency perception in architecture: presentation of the 
simplified perforated model, Perception, 2013, vol. 42, nr 1, s. 60–81, MMNNiiSSWW  zz  22001122::  2200;;  22001133::  2200,,  

lliissttaa  ffiillaaddeellffiijjsskkaa,,  IIFF  ––  11..111144  ((22001133
1
)),,  EERRIIHH  IINNTT22, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 4.  

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) The influence of reflected solar glare caused by the glass cladding of 
a building: application of caustic curve analysis, Computer-Aided Civil and Infrastructure 
Engineering, 2012, vol. 27, nr 5, s. 347–357, MMNNiiSSWW  zz  22001100::  3322;;  22001122::  4455,,  lliissttaa  ffiillaaddeellffiijjsskkaa,,  IIFF  ––  

44,,446600  ((22001122)), pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 5. 

B)  Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne: 

1. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA,,  BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  NNAARROOŻŻNNYY  BBAARRTTOOSSZZ – branża architektura2 (2003) 
Budynek produkcyjny firmy Jan-Tom w Świebodzinie, Świebodzin, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 1, 

publikacja projektu – zał. 11, s. 47.  

                                                 
1 Podano IF za 2013 rok.  
2 Pełny skład zespołu projektowego podano w t. 2 przy opisie realizacji. 
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Mój wkład w powstanie tej realizacji polegał na stworzeniu koncepcji naturalnej wentylacji budynku, 
przeprowadzeniu analizy możliwości jej zrealizowania za pomocą dostępnych materiałów budowlanych: 
typowych elementów wentylacji mechanicznej, prefabrykowanych betonowych elementów kanalizacyjnych, 
typowych elementów rolet zwijanych. Wykonałem również katalog detali projektowych w skali 1:20. Mój udział 
procentowy w tej realizacji określam na 20%. 

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ – branża architektura2 (2003–2004) Budynek laboratoryjno-biurowy 
dla firmy US Pharmacia we Wrocławiu, Wrocław, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 2. 

Mój wkład w powstanie tej realizacji polegał na stworzeniu koncepcji architektonicznej budynku, wykonaniu 
projektu budowlanego, przeprowadzeniu procesu uzyskania pozwolenia na budowę oraz na przygotowaniu 
projektu wykonawczego 1:50. W wyniku ustaleń z inwestorem sprawowałem nadzór nad realizacją projektu do 
momentu oddania budynku do użytkowania. Mój udział procentowy w tej realizacji określam na 80%. 

3. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ  – branża architektura2 (2005–2007) Zespół dwóch hal 
magazynowych dla firmy US Pharmacia we Wrocławiu z późniejszą przebudową, Wrocław, 
dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 3. 

Mój wkład w powstanie tej realizacji polegał na stworzeniu koncepcji architektonicznej budynku, wykonaniu 
projektu budowlanego, przeprowadzeniu procesu uzyskania pozwolenia na budowę oraz na przygotowaniu 
projektu wykonawczego. Zgodnie z założeniami inwestora przewidziano późniejszy podział kubatury jednej z hal 
magazynowych kondygnacją. W 2006 r. zapadła decyzja o przeprowadzeniu podziału i zmianie funkcji. W 2007 r. 
wykonałem projekt podziału hali kondygnacją, przeprowadziłem proces uzyskania pozwolenia na budowę 
i przygotowałem zmiany sposobu użytkowania oraz projekt wykonawczy. W wyniku ustaleń z inwestorem 
sprawowałem nadzór nad realizacją projektu do momentu oddania budynku do użytkowania. Mój udział 
procentowy w tej realizacji określam na 80%. 

4. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, KKOONNIIOORR  EEUUGGEENNIIUUSSZZ,,  KKOONNIIOORR  KKAATTAARRZZYYNNAA – branża architektura, zieleń2 (2002–2007) 
Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich we 
Wrocławiu, Wrocław, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 4. 

Mój wkład w powstanie tej realizacji polegał na stworzeniu koncepcji architektonicznej posadzki placu oraz 
projektu elementów małej architektury: lamp, ławek, ażurowych stelaży pod zieleń; uzyskaniu zatwierdzenia 
projekty przez Konserwatora Zabytków Miasta Wrocławia, wykonaniu projektu budowlanego. Mój udział 
procentowy w tej realizacji określam na 33%. 

Pełna lista zrealizowanych budynków i projektów – t. 2, cz. B, poz. 5–14. 

C)  Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe: 
 Brak 

D)  Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione 
 na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach:  
 Brak 

E)  Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych 
 niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt. II, kat. A: 

••  TTeekkssttyy  nnaajjnnoowwsszzee,,  nniieeppuubblliikkoowwaannee,,  ooffiiccjjaallnniiee  pprrzzyyjjęęttee  ddoo  ddrruukkuu,,  nniieeuuwwzzggllęęddnniioonnee  ww  ssttaattyyssttyykkaacchh::  

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (w druku) Redundant transparency: the building’s light-permeable disguise, Journal 
of Architectural and Planning Research, ISSN 0738-0895, Locke Science P.C., [w druku],  ppoo  

ppuubblliikkaaccjjii::  WWooSS,,  JJCCRR,,  IIFF  ––  00,,2244  ((22001133
3
)), pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 1 oraz zaświadczenie o  przejęciu do 

druku. 

••  RReeffeerraattyy  kkoonnffeerreennccyyjjnnee  ooffiiccjjaallnniiee  pprrzzyyjjęęttee  ddoo  ddrruukkuu,,  nniieeuuwwzzggllęęddnniioonnee  ww  ssttaattyyssttyykkaacchh::  

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (w druku) The pictorial analysis of the transparent panes. The balance between the 
reflected and transmitted image, Proceedings of the CroArtScia2011, red. I. Filipović, The Croatian 
Academy of Sciences and Arts, Museum of Contemporary Art, Society of Culture and Art, 

                                                 
3 Podano orientacyjnie IF za 2013 rok, przyszły IF nieznany. 



dr inż. arch. Marcin Brzezicki, Wykaz Dorobku – załącznik nr 2, s. 3 

LASERplus d.o.o, Zagreb, [w druku], pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 2 oraz zaświadczenie o przejęciu do 

druku. 

3. MMAARRCCIINN  BBRRZZEEZZIICCKKII (w druku) Architectural aspects of laminated glass application in untypical 
arrangements, [w:] Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty nt. Interakcji Architektonicznego 
i Konstrukcyjnego Kształtowania Formy, InStructA 2009–2012 (International Conference and 
Workshop on Interaction of Architectural and Structural Form Finding, InStructA 2009–2012), red. 
R. Tarczewski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [w druku], pełny tekst – t. 2, 

cz. A, poz. 3 oraz zaświadczenie o przejęciu do druku. 

••  MMoonnooggrraaffiiee::  

4. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA,, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2008) Estetyka i technika w architekturze 
przemysłowej: wybrane problemy na przykładach z lat 1985–2005, Wrocław, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, 2008, 179 s., pełny tekst – zał. 11, recenzja prasowa – zał. 11. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu jej koncepcji, w tym macierzowego układu czynników 
estetycznych i technicznych kształtujących budynki przemysłowe; dokonaniu studiów przypadków na przykładzie 
48 istniejących obiektów, nawiązaniu korespondencji z autorami tych budynków, pozyskaniu materiałów 
publikacyjnych, a następnie opracowaniu do publikacji materiałów z 50% obiektów (tekst, obróbka fotografii, 
rysunki rzutów, sytuacje). Opracowałem także projekt graficzny publikacji (poza I i IV stroną okładki). Mój udział 
procentowy w tej pracy określam na 50%. 

••  RRoozzddzziiaałłyy  ww  kkssiiąążżkkaacchh::  

5. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) Perceptual mechanisms of transparency recognition as measures of 
increased human spatial orientation, [w:] Advances in social and organizational factors, red. P. 
Vink, CRC Press, 2012, s. 73–82, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 10. 

6. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2008) Rozwój technologii produkcji szkła budowlanego a doświetlenie stanowisk 
pracy światłem dziennym w przemyśle, [w:] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008, red. 
nauk. J. Charytonowicz, W. Pilecki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 
s. 53–60. 

••  PPuubblliikkaaccjjee  nnaauukkoowwee  ww  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh  cczzaassooppiissmmaacchh  ii  rreecceennzzoowwaannyycchh  wwyyddaawwnniiccttwwaacchh  

kkoonnffeerreennccyyjjnnyycchh::  

7. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2014) Reflection Overlay as a Potential Tool for Separating Real Images from 
Virtual Images in Photographs of Architecture, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Engineering 
Psychology and Cognitive Ergonomics, 2014, vol. 8532, s. 125–132, ppoo  wwpprroowwaaddzzeenniiuu  ddoo  bbaazzyy  

WWooSS:: MMNNiiSSWW  zz  22001122::  1100
4
,, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 6. 

8. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2014) Dynamic Perception of Transparency In Architecture: Mechanisms of the 
Proper Recognition of Light Permeable Surfaces, Comprehensive Psychology, 2014, vol. 3, article 7, 
pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 7. 

9. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2013) The role of specular reflection in the perception of transparent surfaces – 
the influence on user safety, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2013, vol. 8019, s. 189–196, ppoo  

wwpprroowwaaddzzeenniiuu  ddoo  bbaazzyy  WWooSS::  MMNNiiSSWW  zz  22001122::  1100
5
,,  pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 8. 

10. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) Transparent, opaque or reflective?: a brief analysis of the appearance of light-
transmitting envelopes and the main influencing factors, [w:] Glass, facade, energy: engineered 
transparency: international conference at glasstec, red. J. Schneider, B. Weller, Darmstadt, 
Technische Universität; Dresden, Technische Universität, 2012, s. 555–563, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 

9. 

                                                 
4 Za referat konferencyjny indeksowany w WoS, oświadczenie wydawnictwa Springer Science – t. 1, zał. 6. 
5 Za referat konferencyjny indeksowany w WoS, oświadczenie wydawnictwa Springer Science – t. 1, zał. 6. 
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11. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) Designer's controlled and randomly generated patterns in architecture, [w:] 
Generative Art 2011, GA2011: XIV international conference: proceedings, red. C. Soddu, Domus 
Argenia Publisher, 2011, s. 288–301, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 11. 

12. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) The influence of glare caused by glass cladding of high-rise buildings, [w:] 
High rise towers and tall buildings 2010: design and construction of safe and sustainable high rise 
structures: international conference, red. D. Dunkelberg, München, Förderverein Massivbau der 
TU, 2010, s. 1–7. 

13. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) The use of ImageJ software in quality and quantity assessment in reflected 
solar glare studies, [w:] Proceedings of the ImageJ User and Developer Conference, red. Ch. Moll, A, 
Jahnen, Luxembourg, Centre de Recherche Public Henri Tudor, 2010, s. 234–237, pełny tekst – t. 2, 

cz. A, poz. 12. 

14. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) Symmetry of superimposed facade reflection patterns, Symmetry: Art and 
Science, 2010, nr 1–4, s. 34–37, MMNNiiSSWW  zz  22001100::  0022,,  pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 14. 

15. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Symmetry of worlds: the analysis of mirror images in glazed facades, 
Symmetry: Art and Science, 2009, nr 1–4, s. 64–67, MMNNiiSSWW  zz  22001100::  0022, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 

16. 

••  PPuubblliikkaaccjjee  nnaauukkoowwee  ww  cczzaassooppiissmmaacchh  kkrraajjoowwyycchh  ii  rreecceennzzoowwaannyycchh  wwyyddaawwnniiccttwwaacchh  kkoonnffeerreennccyyjjnnyycchh::  

16. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) Analiza termiczna zewnętrznie przeszklonej kubatury wentylowanej 
w warunkach letnich obciążeń termicznych, [w:] Dolnośląski dom energooszczędny: materiały 
konferencyjne, red. J. Kasperski, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 
52–57. 

17. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) Multiplication of optical phenomena in double leaf façades, Architectus, 
2010, nr 1, s. 59–63, MMNNiiSSWW  zz  22001100::  0066, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 13. 

18. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) Influence of heat storage mass of construction on indoor temperature of 
industrial building, [w:] Architektura i technika a zdrowie. VII Międzynarodowe Sympozjum, Gliwice, 
21 września 2010, red. K. Gerlic, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Centrum Inżynierii 
Biomedycznej, Gliwice 2010, s. 37–45, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 15. 

19. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2007) Samopoczucie pracowników jako wytyczna 
projektowania obiektów przemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Architektura, 
Z. 45, s. 133–141, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 17. 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na współpracy przy stworzeniu jej koncepcji, przeprowadzeniu 
studiów przypadków i wyborze obiektów do prezentacji, współpracy w opracowaniu wniosków oraz napisaniu 
50% tekstu. Mój udział procentowy w tej publikacji określam na 50%. 

20. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Obiekty infrastrukturalne w kontekście 
kulturowym miasta, [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta, red. 
A. Niezabitowski, M. Żmudzińska-Nowak, Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, Gliwice 2006, s. 274–
282, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 18. 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na współpracy przy stworzeniu jej koncepcji, przeprowadzeniu 
studiów przypadków i wyborze obiektów do publikacji, współpracy w opracowaniu wniosków oraz napisaniu 50% 
tekstu. Mój udział procentowy w tej publikacji określam na 50%. 

21. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2005) Komplikacja a uproszczenie jako wytyczne w optymalizacji funkcjonowania 
budynku, [w:] Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, planowanie – u progu 
Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Wrocław 2005, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 449–454.  
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22. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2004) Podwójne fasady – zdrowe budynki, [w:] Architektura i technika a zdrowie. 
Materiały II Sympozjum AT-Z, red. K. Gerlic, 5 października 2004, Gliwice, 2004, s. 35–41. 

23. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2002) Wzorce organiczne w projektowaniu fasad eksperymentalnych, [w:] 
Architektura współczesna wobec natury, red. L. Nyka, Wydział Architektury PGdań., Gdańsk 2002, 
s. 86–94. 

24. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2001) Woda w sąsiedztwie nowoczesnych budynków, Architektura Krajobrazu, 
2001, nr 2/3, s. 55–65. 

25. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2001) Inteligentny budynek?, Architectus, 2001, nr 1/2, s. 107–116. 

••  PPuubblliikkaaccjjee  ppooppuullaarrnnoonnaauukkoowwee::  

26. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Nowe oblicze technologii: technologie i materiały, Green2, nr 1, s. 102–103.  

27. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2008) Szkło w ofensywie, Świat Szkła, 2008, nr 11, s. 18–19. 

28. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2008) Podwójna fasada w centrum handlowym Arkady Wrocławskie, Świat Szkła, 
2008, nr 4, s. 31–33, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 19. 

29. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2007) i-modul Fassade – przełom w regulacji mikroklimatu budynku, Świat Szkła, 
2007, nr 2, s. 20–22, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 20. 

30. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Haus der Presse – nowy biurowiec „second hand”?, Świat Szkła, nr 4, s. 16–
19, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 21. 

31. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2005) Odwrócenie trendów?, Świat Szkła, 2005, nr 2, s. 24–27. 

32. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2004) Uwarunkowania techniczne projektowania i realizacji, Świat Szkła, 2004, nr 
6, s. 28-33, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 22. 

33. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2004) Pierwsza wrocławska podwójna fasada, 
Świat Szkła, 2004, nr 5, s. 17–22. 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu jej koncepcji, przeprowadzeniu badań 
i inwentaryzacji obiektu, a następnie stworzeniu przestrzennego komputerowego modelu do wizualizacji 
opisywanego rozwiązania, redakcji i napisaniu 80% tekstu. Mój udział procentowy w tej publikacji określam na 
80%. 

34. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2003) Dwa razy podwójna fasada, Świat Szkła, 2003, nr 7/8, s. 11–14.  

35. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2003) Nowoczesne podwójne fasady wentylowane, Świat Szkła, 2003, nr 3, s. 16–
18. 

36. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2003) Szkło – filtr dla światła, Świat Szkła, 2003, nr 1, s. 26–27.  

37. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2002) Wzorce organiczne w projektowaniu fasad eksperymentalnych, Architektura- 
-murator, 2002, nr 10, s. 101.  

••  PPuubblliikkaaccjjee  pprrzzeedd  uuzzyysskkaanniieemm  ssttooppnniiaa  ddookkttoorraa  ((wwsszzyyssttkkiiee  ttyyppyy  łłąącczznniiee))::  

38. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2001) Zastosowanie zaawansowanych technologii w rozwiązaniach proekologicznych w architekturze, 
Raporty Inst. Hist. Archit. PWr, Ser. PRE, nr 375, s. 160, rozprawa doktorska (26.09.2001), Politechnika Wrocławska, 
Wydział Architektury, Wrocław, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Sławińska. 

39. SSŁŁAAWWIIŃŃSSKKAA  JJAADDWWIIGGAA,, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1999) Charakterystyka architektury high-tech na przykładzie Banku Honkong-
Szanghaj w Honkongu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1999, t. 44, z. 1/2, s. 57–65.  

Mój udział procentowy w publikacji określam na 50%. 

40. HHRRYYNNCCEEWWIICCZZ--LLAAMMBBEERR  GGRRAAŻŻYYNNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1999) Projekt koncepcyjny budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. 
Komandorskiej, Raporty Kated. Proj. Archit. Mieszk. PWr, Ser. SPR, nr 396, s. 29.  

Mój udział procentowy w publikacji określam na 50%. 
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41. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, JJYYLLLLIINNGG  SSØØRREENN (1998) Odnawiać po duńsku, Gazeta Wyborcza, nr 54, s. 6–7.  

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu jej koncepcji, dokonaniu studiów przypadków na 
przykładzie obiektów istniejących, dokonaniu inwentaryzacji terenowej obiektów istniejących, napisaniu całego 
tekstu artykułu. Mój udział procentowy w tej publikacji określam na 50%. 

42. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1998) Słońce prawie posłuszne, Inteligentny Budynek, 1998, nr 5, s. 17–21.  

43. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1998) Inteligentne fasady, Inteligentny Budynek, 1998, nr 2, s. 13–17. 

44. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1998) Prefabrykacja – przezwyciężanie ograniczeń, Inteligentny Budynek, 1998, nr 3, s. 17–19. 

45. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1998) Przekształcalność w architekturze, Inteligentny Budynek, 1998, nr 1, s. 15–19.  

46. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  KKIIWWIIŃŃSSKKII  MMAARRCCIINN (1998) Polkowicki precedens, Architektura-murator, 1998, nr 1, s. 71. 

47. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHRRYYNNCCEEWWIICCZZ--LLAAMMBBEERR  GGRRAAŻŻYYNNAA,,  KKIIWWIIŃŃSSKKII  MMAARRCCIINN,,  MMAASSEEŁŁKKOOWWSSKKII  KKRRZZYYSSZZTTOOFF,,  RRUUBBIIKK  LLEESSŁŁAAWW  (1997) Projekt sali 
koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu: II Nagroda, Architektura & Biznes, 1997, nr 7/8, s. 34.  

48. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1997) Futurystyczna ekologia, Architektura-murator, 1997, nr 12, s. 52–53.  

 
Podsumowanie dorobku opublikowanego po doktoracie liczba 

Monografie (w tym monografia – osiągnięcie habilitacyjne) 2 

Publikacje w czasopismach z bazy Web of Science (w tym 2 z listy A MNiSW) 2 

Rozdziały w książkach 2 

Publikacje w czasopismach międzynarodowych (w tym 2 z listy MNiSW, obecnie poza) 9 

Publikacje w czasopismach krajowych (w tym 1 z listy B MNiSW) 10 

Publikacje popularnonaukowe 12 

Publikacje oficjalnie przyjęte do druku (nie ujęte w sumie, w tym 1 z JCR) 3 

łącznie 37 

 

F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 
 utworów i dzieł artystycznych: 

• PPrraaccee  nnaauukkoowwee  nniieeppuubblliikkoowwaannee  ((sspprraawwoozzddaanniiaa  zz  bbaaddaańń  wwłłaassnnyycchh,,  rraappoorrttyy  bbaaddaawwcczzee)):: 

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2013) Geometria kaustyki w odblasku typu RSG od fasad nieortogonalnych: studia 
teoretyczne, przykłady obiektów, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2013/S-026, Ser. SPR, nr 26, 26 s. 

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) Wpływ odblasku typu RSG od fasad nieortogonalnych na otoczenie budynku 
oraz obiekty sąsiadujące, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2012/S-026, Ser. SPR, nr 26, 19 s. 

3. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) Przewodzenie światła przez materiały budowlane: optyczne i psychologiczne 
aspekty zjawiska, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2011/S-002, Ser. SPR, nr 2, 36 s. 

4. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) Pictorial analysis of the transparent panes: the balance between the 
reflected and transmitted image, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2011/P-003, Ser. PRE, nr 3, 5 s. 

5. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) Analiza teoretyczna elewacji obiektów biurowych z punktu widzenia 
komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy. Cz. 2, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2010/S-005, Ser. 
SPR, nr 5, 33 s. 

6. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Analiza teoretyczna elewacji obiektów biurowych z punktu widzenia 
komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2009/S-875, Ser. SPR, 
41 s. 

7. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Efekty optyczne związane ze stosowaniem materiałów przezroczystych na 
przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w Paryżu. Cz. 2, Raporty Inst. Archit. PWr, 
I01/2009/S-462, Ser. SPR, nr 462, 10 s. 

8. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Efekty optyczne związane ze stosowaniem materiałów przezroczystych na 
przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w Paryżu. Cz. 1, Raporty Inst. Archit. PWr, 
I01/2009/S-861, Ser. PR, nr 861, 15 s. 
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9. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2008) Analiza teoretyczna elewacji obiektów przemysłowych z punktu widzenia 
komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2008/S-830, Ser. SPR, 
nr 830, 31 s. 

10. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2007) Znak drukarski jako ornament: dekoracyjna i informacyjna rola liternictwa 
na elewacjach budynków na wybranych przykładach, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2007/S-784, 
Ser. SPR, nr 784, 44 s. 

11. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Estetyka i technika w projektowaniu budowli 
przemysłowych, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2006/S-718, Ser. SPR, nr 718, 174 s., raport, na 

podstawie którego powstała monografia – WD pkt II, kat. E, poz. 4. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu jej koncepcji, w tym macierzowego układu czynników 
estetycznych i technicznych kształtujących budynki przemysłowe, dokonaniu studiów przypadków na przykładzie 
48 istniejących obiektów, nawiązaniu korespondencji z autorami tych budynków, pozyskaniu materiałów 
publikacyjnych, a następnie opracowaniu do publikacji materiałów z 50% obiektów (tekst, obróbka fotografii, 
rysunki rzutów, sytuacje). Opracowałem także projekt graficzny publikacji (poza I i IV stroną okładki). Mój udział 
procentowy w tej publikacji określam na 50%. 

12. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Analiza możliwości wzorowania się na budowie morfologicznej i sposobach 
funkcjonowania organicznych tkanek osłonowych w budowie „inteligentnych” fasad, Raporty Inst. 
Archit. PWr, I01/2006/S-717, Ser. SPR, nr 717, 33 s., pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 23. 

13. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Polar office building refurbishment: An analysis of possible refurbishment 
strategies, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2006/S-701, Ser. SPR, nr 701, 6 s. 

14. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2004) Badania i optymalizacja rozkładu światła dziennego w budynkach 
przemysłowych o dużych rozpiętościach, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2004/S-580, Ser. SPR, nr 
580, 25 s., pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 24. 

15. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2002) Najnowsze technologie projektowania i wykonywania fasad z wykorzy-
staniem szkła budowlanego, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2002/S-512, Ser. SPR, nr 512, 14 s. 

Podsumowanie dorobku nieopublikowanego liczba 

Sprawozdania z badań własnych, raporty badawcze 15 

łącznie 15 

G)  Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
 opublikowania: 5,57 

H) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 1 

I)  Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 1  

Podsumowanie wskaźników scjentometrycznych wartość 

Sumaryczny Impact Factor (JCR) 5,57 

Indeks Hirscha 1 

 
J) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 
 projektach: 

••    PPrroojjeekkttyy  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwee::  

 Brak 

••    PPrroojjeekkttyy  kkrraajjoowwee::  

lp. Rozpoczęcie Zakończenie Temat projektu badawczego 

1. 11.06.2013 30.09.2014 Przezroczystość w nadmiarze. Nietypowe zastosowania 
przezroczystych materiałów osłonowych, donor środków: MNiSW, 
charakter udziału: kierownik projektu.  
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2. 31.05.2012 30.09.2013 Geometria kaustyki w odblasku typu RSG od fasad nieortogonalnych, 
Studia teoretyczne, przykłady obiektów, donor środków: MNiSW, 
charakter udziału: kierownik projektu.  

3. 30.06.2011 30.11.2012 Wpływ odblasku typu RSG od fasad nieortogonalnych na otoczenie 
budynku oraz obiekty sąsiadujące, donor środków: MNiSW, charakter 
udziału: kierownik projektu.  

4. 24.05.2010 30.09.2011 Przewodzenie światła przez materiały budowlane. Optyczne 
i psychologiczne aspekty zjawiska, donor środków: MNiSW, charakter 
udziału: kierownik projektu.  

5. 22.06.2009 30.11.2010 Analiza teoretyczna elewacji obiektów biurowych z punktu widzenia 
komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy – cz. 2, donor środków: 
MNiSW, charakter udziału: kierownik projektu.  

6. 01.09.2008 30.09.2009 Analiza teoretyczna elewacji obiektów biurowych z punktu widzenia 
komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy, donor środków: MNiSW, 
charakter udziału: kierownik projektu.  

7. 19.07.2007 30.09.2008 Analiza teoretyczna elewacji obiektów przemysłowych z punktu 
widzenia komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy, donor 
środków: MNiSW, charakter udziału: kierownik projektu.  

8. 13.10.2006 30.09.2007 Znak drukarski jako ornament. Dekoracyjna i informacyjna rola 
liternictwa na elewacjach budynków na wybranych przykładach, 
donor środków: MNiSW, charakter udziału: kierownik projektu.  

9. 11.10.2004 31.12.2006 Analiza możliwości wzorowania się na budowie morfologicznej 
i sposobach funkcjonowania organicznych tkanek osłonowych 
w budowie inteligentnych fasad, donor środków: MNiSW, charakter 
udziału: kierownik projektu.  

10. 28.11.2005 30.09.2006 Estetyka i technika w projektowaniu budowli przemysłowych, donor 
środków: MNiSW, charakter udziału: kierownik projektu.  

11. 12.11.2003 30.09.2004 Badania i optymalizacja rozkładu światła dziennego w budynkach 
przemysłowych o dużych rozpiętościach, donor środków: MNiSW, 
charakter udziału: kierownik projektu.  

12. 31.10.2002 15.12.2002 Najnowsze technologie projektowania i wykonywania fasad 
z wykorzystaniem szkła budowlanego, donor środków: MNiSW, 
charakter udziału: kierownik projektu.  

 

K) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną: 

1. (2013) Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego.  

2. (2008) Zespołowa Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej III stopnia. 

3. (2008) laureat Uczelnianego konkursu na dofinansowanie prac naukowych młodych naukowców 
w 2009 r., projekt pt. Przezroczystość w architekturze. Próba syntezy optyki, inżynierii materiałowej 
i psychologicznej teorii postrzegania na potrzeby praktyki architektonicznej.  

4. (2001) Wyróżnienie ministra infrastruktury za pracę doktorską pt. Zastosowanie zaawansowanych 
technologii w rozwiązaniach proekologicznych w architekturze. 
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L) Wygłoszone referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych: 

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2014) Reflection Overlay as a Potential Tool for Separating Real Images from 
Virtual Images in Photographs of Architecture, 16th International Conference on Human-Computer 
Interaction, Heraklion, Grecja, 22–27 czerwca 2014. 

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) Transparent, opaque or reflective?: a brief analysis of the appearance of 
light-transmitting envelopes and the main influencing factors, Engineered transparency, 
International Conference at Glasstec, Düsseldorf, Niemcy, 25–26 października 2012. 

3. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) Perceptual mechanisms of transparency recognition as measures of 
increased human spatial orientation, 4th International Conference on Applied Human Factors and 
Ergonomics (AHFE), San Francisco, Kalifornia, USA, 21–25 lipca 2012.  

4. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) Designer's controlled and randomly generated moiré patterns in 
architecture, Generative Art 2011, XIV International Conference, Rzym, 5–7 grudnia 2011. 

5. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) The pictorial analysis of the transparent panes. The balance between the 
reflected and transmitted image, Sympozjum CroArtScia 2011, A Symmetry: Art & Science, Zagrzeb, 
11–15 maja 2011. 

6. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) The influence of glare caused by glass cladding of high-rise buildings, High 
rise towers and tall buildings 2010: design and construction of safe and sustainable high-rise 
structures, International Conference, Monachium, 14–16 kwietnia 2010. 

7. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) Symmetry of superimposed facade reflection patterns, Symmetry: 8th 
Interdiscyplinary Symmetry Festival-Congress of ISIS-Symmetry, Gmünd, Austria, 23–28 sierpnia 
2010. 

8. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Symmetry of worlds: the analysis of mirror images in glazed facades 
Conference of ISIS-Symetry, Wroclaw and Cracow, Poland, 14–19 września 2009. 

9. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2007) Rozwój technologii produkcji szkła budowlanego a doświetlenie stanowisk 
pracy światłem dziennym w przemyśle, XXXV Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE’2007, 
Karpacz, Polska, 24–27 września 2007.  

10. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Samopoczucie pracowników jako wytyczna 
projektowania obiektów przemysłowych, Architektura i technika a zdrowie. IV Międzynarodowe 
Sympozjum, Gliwice, Polska, 17–18 października 2006.  

11. BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Obiekty infrastrukturalne w kontekście 
kulturowym miasta. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej, Rybna, 29–30 czerwca 2006. 

12. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2005) Komplikacja a uproszczenie jako wytyczne w optymalizacji funkcjonowania 
budynku, Międzynarodowa Konferencja Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, 
planowanie – u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 
Wrocław, Polska, 23–25 czerwca 2005.  

13. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2004) Podwójne fasady – zdrowe budynki, II Sympozjum  – Architektura i technika 
a zdrowie, Gliwice, 5 października 2004.  

14. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2002) Wzorce organiczne w projektowaniu fasad eksperymentalnych, Konferencja  
– Architektura współczesna wobec natury, Gdańsk, Polska, 24–25 maja 2002.  

 
Podsumowanie: działalność badawcza, referaty konf. liczba 

Kierowanie projektami badawczymi 12 

Referaty wygłoszone na konferencjach 14 
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III. 
DOROBEK DYDAKTYCZNY I POPULARYZATORSKI ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ HABILITANTA: 
 

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych 
 i krajowych: 
 Brak 

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych: 

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2011) Analiza termiczna zewnętrznie przeszklonej kubatury wentylowanej 
w warunkach letnich obciążeń termicznych, Dolnośląski dom energooszczędny, Wrocław, 18–19 
listopada 2011, poster + publikacja referatu w materiałach konferencyjnych. 

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) The use of ImageJ software in quality and quantity assessment in reflected 
solar glare studies: ImageJ User and Developer Conference, Luksemburg, 27–29 październik 2010, 
poster + publikacja referatu w materiałach konferencyjnych. 

C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych: 
 Brak  

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt. II, kat. K: 
 Brak  

E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych: 
 Brak  

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpacy z naukowcami z innych ośrodków 
 polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione 
 w pkt. II, kat. J: 

1. Program Visiting Profesor (2012), wizyta prof. Guntera Henna na Wydziale Architektury we 
Wrocławiu, wykład i spotkanie z architektami, czas realizacji: listopad 2011 – kwiecień 2012, 
wnioskodawca z ramienia WA PWr, donor: Urząd Miejski Wrocławia, współpraca: Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, Dolnośląska Izba Architektów, Muzeum Architektury we Wrocławiu.  

2. Wyjazd studialny słuchaczy wykładu PwAW do Katowic (2013), organizator, koordynator programu 
wyjazdu, współpraca: Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka, Katowice. 

3. Wyjazd studialny słuchaczy wykładu PwAW do Drezna (2012), organizator, koordynator programu 
wyjazdu, współpraca: Technische Universität Dresden, Henn Architekten, Max Planck Institute of 
Molecular Cell Biology and Genetics. 

4. Wyjazd studialny słuchaczy wykładu PwAW do Chociebuża (2011), organizator, koordynator 
programu wyjazdu, współpraca: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.  

5. Współpraca z firmą Lingonauta (od 2011 do chwili obecnej). 

G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: 
 Brak 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 
 naukowych: 

1. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura 

2. Stowarzyszenie Architektów Polskich 
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Podsumowanie: udział w konferencjach, współpraca międzynarodowa:  liczba 

Aktywny udział w konferencjach (postery) 2 

Kierowanie projektami, współpraca z przedsiębiorcami 5 

 

I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki: 

••  DDyyddaakkttyykkaa::  

1. Zajęcia kursowe, wykład wybieralny: Przezroczystość w architekturze współczesnej (PwAW) (od 
2010 do chwili obecnej), autor, autorski wykład wybieralny na WA PWr – 30 godz./sem.  

2. Zajęcia kursowe: Projektowanie miejsc pracy – projekt (od 2010 do chwili obecnej), zajęcia 
dydaktyczne na WA PWr – 60 godz./sem.  

3. Zajęcia kursowe: Projektowanie budowli przemysłowych – projekt (2000–2010), zajęcia 
dydaktyczne na WA PWr – 60 godz./sem.  

4. Zajęcia kursowe: Projektowanie budowli przemysłowych – seminarium (2000–2010), zajęcia 
dydaktyczne na WA PWr – 15 godz./sem.  

5. Przygotowanie tematów do zajęć dydaktycznych: Projektowanie architektury przemysłowej (od 
2000 do chwili obecnej). Tematy: Cyfrowa drukarnia arkuszowa, Fabryka gąsienic gumowych, 
Hurtownia materiałów opatrunkowych.  

6. Strona internetowa brzezicki.of.pl (od 2000 do chwili obecnej), z materiałami dydaktycznymi do 
kursu seminaryjnego: Projektowanie architektury przemysłowej oraz obecnie wykładu 
wybieralnego: Przezroczystość w architekturze współczesnej. 

7. Wyjazd studialny słuchaczy wykładu PwAW do Katowic (2013), organizator, koordynator programu 
wyjazdu. 

8. Wyjazd studialny słuchaczy wykładu PwAW do Drezna (2012), organizator, koordynator programu 
wyjazdu. 

9. Wizyta studialna słuchaczy wykładu PwAW w nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu (2012), organizator, oprowadzanie po obiekcie z architektami prowadzącymi: dr.  
T. Głowackim i mgr. P. Wróblewskim. 

10. Wyjazd studialny słuchaczy wykładu PwAW do Chociebuża (2011), organizator, koordynator 
programu wyjazdu. 

11. Seminaria z przedmiotu: Projektowanie architektury przemysłowej (2000–2009), autor, autorski 
program seminariów zamknięty w 2009 r. w związku likwidacją przedmiotu wraz z przejściem 
szkolnictwa wyższego na system boloński. 

12. Pojedyncze wykłady z projektowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz lekkiej obudowy 
obiektów przemysłowych (2006) w ramach wykładów z przedmiotu: Projektowanie miejsc pracy 
prowadzonego przez dr. Ryszarda Włosowicza. 

13. Wizyta studialna studentów architektury w fabryce samochodów marki Volvo na ul. Mydlanej, 
Wrocław (2002), organizator. 

14. Wizyta studialna studentów architektury w Warszawie. Spotkanie z prof. S. Kuryłowiczem, 
Warszawa (2002), organizator we współpracy ze stowarzyszeniem OSSA. 

15. Wizyta studialna studentów architektury w Krakowie. Spotkanie z prof. K. Ingardenem, Kraków 
(2002), organizator we współpracy ze stowarzyszeniem OSSA. 
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••  OOssiiąąggnniięęcciiaa  ddyyddaakkttyycczznnee  pprrzzeedd  uuzzyysskkaanniieemm  ssttooppnniiaa  ddookkttoorraa::    

16. Zajęcia kursowe: Historia architektury współczesnej – seminarium, 30 godz./sem. 

17. Zajęcia kursowe: Estetyka, 30 godz./sem. 

18. Zajęcia kursowe: Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu – zajęcia projektowe, 45 godz./sem. 

••  PPooppuullaarryyzzaaccjjaa::  

WWyykkłłaaddyy  zzaammaawwiiaannee::  

19. Znak drukarski w architekturze. Informacja czy dekoracja? (2010), wykład w ramach warsztatów 
„Design it Poland”, „Łobuzerka z literami”, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze.  

20. Odbicie zwierciadlane w postrzeganiu przezroczystości (2009), wykład otwarty na forum Komisji 
Architektury i Urbanistyki, PAN o. Wrocław, 17.11.2009.  

21. Udział w dyskusji panelowej pt. Informacji i reklama w przestrzeni publicznej miast (2008), 
Architektoniczne punkty odniesienia – Wystawa Laureatów Honorowej Nagrody SARP, Muzeum 
Architektury, Wrocław.  

IInnnnee  ffoorrmmyy  aakkttyywwnnoośśccii::    

22. Mikroklimat budynków (2010), program telewizyjny TVN Meteo z cyklu Encyklopedia pogody, 
autor, konsultant (dokładny opis – kat. M, poz. 2.) 

23. Obiekty infrastrukturalne w kontekście kulturowym miasta (2006), wykład w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, współpraca z M. Baborską-Narożny. 

24. Architektura i ekologia (2002.10.24), udział w czacie internetowym na temat architektury 
przyjaznej środowisku organizowanym przez redakcję czasopisma „Architektura-murator”.  

••  PPooppuullaarryyzzaaccjjaa  pprrzzeedd  uuzzyysskkaanniieemm  ssttooppnniiaa  ddookkttoorraa::    

25. Otwarte seminarium Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki pt. Architektura na Expo (01.2001) – prelegent 

26. Otwarte seminarium Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki pt. Zobaczyć Commerzbank i umrzeć (05.2000) – 
prelegent 

27. Otwarte seminarium Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki pt. Szklana pogoda (01.2000) – prelegent 

••  DDzziiaałłaallnnoośśćć  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  rraammaacchh  mmaacciieerrzzyysstteejj  jjeeddnnoossttkkii::  

28. Udział w komisjach egzaminacyjnych. Egzamin dyplomowy – prezentacja projektu (od 2004 do 
chwili obecnej). 

29. Udział w komisjach egzaminacyjnych. Egzamin dyplomowy ustny (2012, 2013)  

30. Protokolant kolokwium habilitacyjnego (2013) dr. inż. arch. Jacka Rybarkiewicza  

31. Protokolant kolokwium habilitacyjnego (2011) dr. inż. arch. Radosława Barka  

32. Pełnomocnik dziekana WA PWr ds. oferty naukowo-badawczej (2005–2008) 

33. Protokolant kolokwium habilitacyjnego (2002) dr. inż. arch. Tadeusza J. Chmielewskiego 

34. Protokolant obrony pracy doktorskiej (2002) mgr inż. arch. Katarzyny Słuchockiej  

• DDzziiaałłaallnnoośśćć  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  pprrzzeedd  uuzzyysskkaanniieemm  ssttooppnniiaa  ddookkttoorraa  ((wwsszzyyssttkkiiee  ttyyppyy  łłąącczznniiee)):: 

35. Protokolant obrony pracy doktorskiej (2001) mgr inż. arch. Sebastiana Wróblewskiego 

36. Organizacja Zjazdu Absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Wrocławska (2000), 
Wrocław – członek komitetu organizacyjnego 

37. Organizacja części studenckiej Regionalnego Przeglądu Architektury (1998), organizator z ramienia Wydziału 
Architektury Politechniki Wrocławskiej  
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J) Opieka naukowa nad studentami w toku specjalizacji: 

1. Promotorstwo prac dyplomowych magisterskich (2004–2014), Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej – 54 osoby.  

2. Promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich (2010–2014), Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej – 15 osób.  

3. Koreferaty prac dyplomowych magisterskich (2004–2014), Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej – 43 osób 

Podsumowanie opieki naukowej liczba 

Promotorstwo prac dyplomowych magisterskich 54 

Promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich 15 

Koreferaty prac dyplomowych magisterskich  43 

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 
 pomocniczego: 
 Brak  

L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich: 
 Brak 

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie: 

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, konsultacja merytoryczna tekstu: BBUUKKOOWWYY  CCEELLIINNAA  (2013) Znaki pisma 
w architekturze, MOCAK Forum, nr 3, s. 68–71. 

Mój wkład polegał na konsultacji merytorycznej i przekazaniu materiałów źródłowych oraz ilustracyjnych autorce 
tekstu oraz na udzieleniu licencji na publikację fotografii. 

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2010) Konsultacja merytoryczna programu telewizyjnego pt. Mikroklimat 
budynków, z cyklu Encyklopedia pogody, produkcja TVN Meteo, zamawiający: Tomasz Wasilewski, 
TVN Meteo, Warszawa. 

Mój wkład w powstanie tego programu polegał na stworzeniu koncepcji merytorycznej, osobistej prezentacji 
treści, napisaniu i konsultacji merytorycznej tekstu dla lektora.  

3. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Infrastruktura narciarska w Sudetach polskich i czeskich. Studium 
przypadków + uwagi użytkownika, zamawiający: Ultracad s.c., Wrocław. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu studiów przypadków budynków oraz infrastruktury narciarskiej. Analizie 
podlegała droga użytkownika, sposób przemieszczania się, strefa tzw. buta narciarskiego oraz rozwiązania 
techniczne stosowane w regulacji przemieszczania się użytkowników w budynkach. 

4. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2009) Studium przypadków ze wskazaniem możliwości formalnych dla fasady 
Muzeum Miedzi, Lubin, zamawiający: Lesław Rubik R2 Pracownia Projektowa, Wrocław. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu studiów przypadków budynków z zastosowaniem miedzi na elewacji 
z analizą możliwości zastosowania tych rozwiązań w projektowanym budynku Muzeum Miedzi. 

5. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Skycrapers – poszukiwania architektoniczne dla budynków wysokich, 
analiza trendów i najnowszych technologii, zamawiający: Ultracad s.c., Wrocław. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu studiów przypadków budynków wysokich i wiodących trendów w ich 
projektowaniu.  

6. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2005) Analizy nasłonecznienia dla budynku mieszkalno-biurowego „Projekt 25” 
w Ałmaty w Kazachstanie, zamawiający: Pracownia Projektowa WW Projekt GmbH, 41–25 Basel-
Riehen, Kilchgrundstrasse 33. 

7. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2001) Analiza kolorystyki dla pojazdu MPV, zamawiający: Mars Society Polska.  

Podsumowanie: ekspertyzy/wykłady na zamówienie liczba 

Ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 7 
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N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych: 

1. Konkurs fotograficzny „na najbardziej przezroczystą” fotografię dla studentów architektury, 
słuchaczy wykładu pt. Przezroczystość w architekturze współczesnej (2011), organizator (sędzią 
głównym był K. Smyk). 

O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych: 
 Brak  

P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych: 
 Brak  

Q) Inne osiągnięcia, niewymienione w pkt. III, kat. A – III, kat. P: 

••  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  ––  aarrcchhiitteekkttuurraa..  RReeaalliizzaaccjjee  bbuuddyynnkkóóww  ii  wwnnęęttrrzz,,  pprroojjeekkttyy  bbuuddoowwllaannee,,  kkoonncceeppccjjee  ii  

kkoonnkkuurrssyy::  

1. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN – branża architektura, wnętrza (2011) Przebudowa kuchni w budynku 
jednorodzinnym z budową zaplecza sanitarnego, koncepcja, projekt warsztatowy mebli, realizacja, 
inwestor prywatny, Wrocław, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 5. 

Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji przebudowy, doborze materiałów, wykonaniu rysunków 
warsztatowych mebli i nadzorze nad realizacją. Mój udział procentowy w niej określam na 100%. 

2. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  BBUURRZZYYŃŃSSKKAA  MMOONNIIKKAA,, HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ,,  ZZIIÓÓŁŁKKOOWWSSKKAA  JJOOAANNNNAA  – branża architektura (2007 
–2009) Hala do tenisa ziemnego Match Point M.W. Matyja Sp. J., projekt budowlany, wykonawczy  
– realizacja, inwestor prywatny, Ślęza, gmina Kobierzyce, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 6. 

Mój wkład polegał na opracowaniu projektu budowlanego części halowej zawierającej korty do tenisa ziemnego. 
Hala w konstrukcji z drewna klejonego na ścianach nośnych monolitycznych. W stadium projektu wykonawczego 
opracowałem rozwiązania połączenia dachu ze ścianą, świetlików nad halą oraz odwodnienia dachu z detalami 
okapu dachu – rysunki warsztatowe obróbek. Mój udział procentowy w tej realizacji określam na 25%.  

3. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ – branża architektura (2008–2009) Adaptacja projektu typowego 
domu jednorodzinnego, projekt wyburzenia budynku istniejącego, projekt budowlany, wykonawczy  
– realizacja, inwestor prywatny, Wrocław-Stabłowice. 

Mój wkład polegał na adaptacji projektu typowego do lokalizacji oraz projektu wyburzenia obiektów istniejących. 
Mój udział procentowy w tej realizacji określam na 80%.  

4. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN – branża architektura (2009) Adaptacja strychu na cele mieszkalne, projekt 
koncepcyjny, inwestor prywatny, Zawonia k. Oleśnicy, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 7. 

5. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,  ŁŁOOŚŚ  JJÓÓZZEEFF – branża architektura (2008) Koncepcja przebudowy istniejącego budynku 
gospodarczego na warsztat samochodowy z poddaszem mieszkalnym, koncepcja – projekt 
budowlany – realizacja, inwestor prywatny, Wrocław-Psary, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 8. 

Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji przebudowy budynku istniejącego (powstało ok. 20 wersji w różnej 
konfiguracji pomieszczeń mieszkalnych) oraz na stworzeniu koncepcji bryły budynku i kolorystyki. Mój udział 
procentowy w tej realizacji określam na 50%. 

6. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ – branża architektura (2006–2007) Projekt antresoli biurowej w 
holu siedziby firmy US Pharmacia we Wrocławiu, projekt koncepcyjny, inwestor prywatny, 
Wrocław, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 9. 

Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji zabudowy holu antresolą w kilku wariantach, łącznie z analizą 
sposobu dostarczenia materiałów budowlanych (w tym betonu) na plac budowy przy utrzymaniu ruchu. Mój 
udział procentowy w tym projekcie określam na 90%. 

7. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ – branża architektura (2005–2007) Zabudowa ganku domu 
jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, remont elewacji i ogrodzenia, projekt budowlany, 
wykonawczy – realizacja, inwestor prywatny, Wrocław, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 10. 
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Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji zabudowy ganku, projektu budowlanego oraz przeprowadzeniu 
procedury uzyskania pozwolenia. W późniejszym stadium opracowałem projekt wykonawczy zabudowy ganku 
łącznie z zestawieniem elementów drewnianych. Mój udział procentowy w tej realizacji określam na 80%. 

8. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKII  JJAACCEEKK,,  WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKAA  UURRSSZZUULLAA – branża architektura (2005) Projekt „25”  
– budynek mieszkalny w Ałmaty w Kazachstanie, projekt koncepcyjny, Kazachstan, dokumentacja – t. 

2, cz. B, poz. 11. 

Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji bryły i analizie sposobu zacieniania balkonów. Mój udział procentowy 
w tym projekcie określam na 5%. 

9. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN – branża architektura (2004) Projekt koncepcyjny centrum rekreacyjnego dla matek 
z dziećmi – Babylon, projekt koncepcyjny, studium wykonalności, inwestor prywatny, Wrocław, 
dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 12. 

10. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ – branża architektura (2004) Parking samochodowy na terenie US 
Pharmacia, projekt koncepcyjny, analizy, inwestor prywatny, Wrocław. 

Mój wkład polegał na stworzeniu trzech wariantów lokalizacji parkingu. Mój udział procentowy w tym projekcie 
określam na 80%. 

11. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  KKOONNIIOORR  EEUUGGEENNIIUUSSZZ – branża architektura (2004) Rewaloryzacja wnętrza kaplicy 
w Kamieniu Górowskim, koncepcja, realizacja, inwestor: Parafia w Kamieniu Górowskim, 
dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 13. 

Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji nastawy ołtarzowej i projektu oświetlenia wnętrza kaplicy. Mój udział 
procentowy w tej realizacji określam na 50%. 

12. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHUURRYYKK  IIRREENNEEUUSSZZ – branża architektura (2003) Budynek biurowy w Wilanowie, 
projekt koncepcyjny, Warszawa. 

Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji zabudowy kondygnacji powtarzalnych oraz układu miejsc 
parkingowych w garażu podziemnym. Mój udział procentowy w tym projekcie określam na 20%. 

13. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  DDAALLEECCZZKKOO  ŁŁUUKKAASSZZ,,  HHRRYYNNCCEEWWIICCZZ--LLAAMMBBEERR  GGRRAAŻŻYYNNAA,,  KKIIWWIIŃŃSSKKII  MMAARRCCIINN,,  RRUUBBIIKK  LLEESSŁŁAAWW – branża 
architektura (2002) Konkurs na Nowy Ratusz we Wrocławiu, projekt koncepcyjny, analizy, inwestor 
publiczny Gmina Wrocław, Wrocław. 

Mój udział procentowy w tym projekcie określam na 20%. 

14. BBRRZZEEZZIICCKKII  AANNTTOONNII, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN – branża architektura (2000–2002) Dom jednorodzinny z garażem  
– adaptacja projektów typowych, projekt budowlany – realizacja, projekt aranżacji wnętrz, 
inwestor prywatny, Oleśnica Śląska, dokumentacja – t. 2, cz. B, poz. 14. 

Mój wkład polegał na adaptacji projektów typowych do odpowiedniego spadku dachu i funkcji określonej przez 
inwestora, opracowaniu kolorystyki oraz projektu ogrodzenia. Mój udział procentowy w tej realizacji określam na 
80%.  

••  RReeaalliizzaaccjjee  bbuuddyynnkkóóww  ii  wwnnęęttrrzz,,  pprroojjeekkttyy  bbuuddoowwllaannee,,  kkoonncceeppccjjee  ii  kkoonnkkuurrssyy  pprrzzeedd  uuzzyysskkaanniieemm  ssttooppnniiaa  

ddookkttoorraa::  

15. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN w zespole, kierownik zespołu EEDDWWAARRDD  LLAACCHH, EL Studio (1999–2000) Hotel Panorama II przy pl. 
Dominikańskim – projekt budowlany, wykonawczy oraz przetargowy. Realizacja. 

Mój udział procentowy określam na 5%. 

16. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, HHRRYYNNCCEEWWIICCZZ--LLAAMMBBEERR  GGRRAAŻŻYYNNAA,,  KKIIWWIIŃŃSSKKII  MMAARRCCIINN (1999) Projekt koncepcyjny budynku biurowego we 
Wrocławiu przy ul. Komandorskiej, Biuro Projektów R2. 

Mój udział procentowy określam na 33%. 

17. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, KKIIWWIIŃŃSSKKII  MMAARRCCIINN (1999), Rozbudowa Domu Handlowego Domar przy ul. Braniborskiej we Wrocławu – 
projekt koncepcyjny, późniejsza realizacja. Biuro Projektów R2. Asystent projektanta. 

Mój udział procentowy określam na 50%. 
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18. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN,,  HHRRYYNNCCEEWWIICCZZ--LLAAMMBBEERR  GGRRAAŻŻYYNNAA,,  KKIIWWIIŃŃSSKKII  MMAARRCCIINN,,  MMAASSEEŁŁKKOOWWSSKKII  KKRRZZYYSSZZTTOOFF,,  RRUUBBIIKK  LLEESSŁŁAAWW (1997) Projekt sali 
koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu: II nagroda w konkursie architektonicznym organizowanym przez 
Akademię Muzyczną we Wrocławiu. 

Mój udział procentowy określam na 20%. 

19. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, DDOOWWNNAARROOWWIICCZZ  KKAATTAARRZZYYNNAA,,  KKOORRBBUUTT--MMAAJJCCHHRRZZAAKK  JJOOLLAANNTTAA  (1996) Zabudowa Kwartału Staromiejskiego w 
Legnicy, Biuro Projektów MR 88. Asystent projektanta. Realizacja. 

Mój udział procentowy określam na 20%. 

20. BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN, DDOOWWNNAARROOWWIICCZZ  KKAATTAARRZZYYNNAA,,  KKOORRBBUUTT--MMAAJJCCHHRRZZAAKK  JJOOLLAANNTTAA  (1996) Przebudowa żłobka na przychodnię 
rejonową w Opolu, Biuro Projektów MR 88. Asystent projektanta. Realizacja. 

Mój udział procentowy określam na 20%. 

••  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  ––  pprroojjeekkttoowwaanniiee  ggrraaffiicczznnee..  PPrroojjeekkttyy  ggrraaffiicczznnee,,  pprroojjeekkttyy  ppuubblliikkaaccjjii,,  nniieewwddrroożżoonnee  

wwzzoorryy  uużżyyttkkoowwee::  

21. Projekt graficzny publikacji własnej pt. Spostrzeganie przezroczystości w architekturze 
współczesnej. Aspekty wizualne kognitywne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (2014), 
projekt graficzny publikacji, pełny tekst – monografia – osiągnięcie habilitacyjne. 

22. Projekt składanego wieszaka, wykonanie prototypu (2011), współpraca z firmą Polska Projektowa.  

23. Projekt graficzny publikacji współautorskiej: BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA,,  BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN:: 
Estetyka i technika w architekturze przemysłowej: wybrane problemy na przykładach z lat 1985–
2005 (2008), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, projekt graficzny publikacji 
poza okładką i wzorem tłoczenia płyty, pełny tekst – zał. 11. 

24. Projekt graficzny strony internetowej http://estetykaitechnika.arch.pwr.wroc.pl/publ.html 

25. Projekt graficzny raportu z badań własnych pt. Analiza możliwości wzorowania się na budowie 
morfologicznej i sposobach funkcjonowania organicznych tkanek osłonowych w budowie 
inteligentnych fasad, raport niepublikowany (2004), projekt graficzny publikacji, pełny tekst – t. 2, cz. 

A, poz. 23. 

26. Projekt logo dla serwisu E-Informatyka (2006). 

27. Katalog mieszkań dla firmy As-bau, opracowanie graficzne (2003), współpraca z firmą UltraCAD.  

••  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  ––  ffoottooggrraaffiiaa  aarrcchhiitteekkttuurryy::  

Udzielone licencje na publikacje fotografii w wydawnictwach zagranicznych i krajowych  

(nie uwzględniono fotografii wykorzystanych do ilustracji publikacji własnych): 

28. Fotografia budynku Maison de Verre (2013), wyd. Phaidon Press, publikacja: Wallpaper City Guide, 
Paris. 
Mój wkład polegał na udzieleniu licencji na wykorzystanie fotografii. Mój udział procentowy określam na 100%. 

29. Fotografie Biblioteki IKMZ w Chociebużu (2012), wyd. MOCAK Kraków, publikacja: Znaki pisma 
w architekturze, MOCAK Forum, nr 2, s. 68-71. 
Mój wkład polegał na udzieleniu licencji na wykorzystanie fotografii. Pozostały opis w kat. M, pkt 1. 

30. Fotografia budynku Maison de Verre (2011), wyd. Rizzoli, publikacja: Bernard Tschumi, Architecture 
Concepts: Red is Not a Color. 
Mój wkład polegał na udzieleniu licencji na wykorzystanie fotografii. Mój udział procentowy określam na 100%. 

31. Fotografia budynku Maison de Verre (2010), wyd. Princeton Architectural Press, publikacja: 
Fougeron Architecture: Opposition/Composition. 
Mój wkład polegał na udzieleniu licencji na wykorzystanie fotografii. Mój udział procentowy określam na 100%. 

32. Fotografie stacji metra Ziegelstein w Norymberdze (2009), wyd. Franken-Center, publikacja: 
ilustracja plakatów i informacji wizualnej Kunstpreis Langwasser, Urbane Welten 2009.  
Mój wkład polegał na udzieleniu licencji na wykorzystanie fotografii. Mój udział procentowy określam na 100%. 
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••  WWyyjjaazzddyy  ssttuuddiiaallnnee  ffoottooggrraaffiicczznnee::  

1. 06.2014 Heraklion, Chania 
2. 02.2014 Innsbruck, Bolzano 
3. 10.2013 Katowice – wyjazd dydaktyczny 
4. 08.2013 Grossräschen-Senftenberg-Hoyerswerda 
5. 05.2013 Berlin 
6. 11.2012 Drezno – wyjazd dydaktyczny  
7. 09.2012 Düsseldorf 
8. 07.2012 Los Angeles, San Francisco 
9. 05.2012 Kraków 
10. 02.2012 Kraków 
11. 01.2012 Monachium, Norymberga, Brunicco 
12. 12.2011 Rzym 
13. 11.2011 Chociebuż – wyjazd dydaktyczny 
14. 10.2011 Praga 
15. 05.2011 Zagrzeb 
16. 10.2010 Düsseldorf, Kolonia, Essen 
17. 08.2010 Eberswalde 
18. 08.2010 Salzburg, Graz 
19. 04.2010 Monachium 
20. 03.2010 Norymberga 
21. 09.2009 Berlin 
22. 05.2009 Paryż, Kolonia, Magdeburg 
23. 04.2009  Kraków 
24. 10.2008 Düsseldorf, Neuss, Hombroich, Monachium 
25. 09.2008 Chociebuż 
26. 04.2008 Frankfurt nad Menem, Ingolstadt 
27. 10.2006 Düsseldorf 
28. 05.2006 Warszawa 
29. 03.2006 Norymberga, Fürth 
30. 05.2005 Drezno 
31. 04.2004 Frankfurt nad Menem, Ingolstadt  
32. 10.2004 Düsseldorf 
33. 03.2004 Norymberga 
34. 10.2002 Düsseldorf 

 Dokumentacja wyjazdów studialnych fotograficznych zawarta jest w t. 2 

Podsumowanie dorobku twórczego po doktoracie liczba 

Architektura – realizacje budynków i wnętrz (uwzg. pkt II, kat. B) 11 

Łączna kubatura zrealizowanych współprojektowanych obiektów (m
3
), ok.: 54.800 

Architektura – koncepcje i konkursy 7 

Projektowanie graficzne – projekty zrealizowane 7 

Fotografia – licencje na publikacje 5 

••  UUpprraawwnniieenniiaa  zzaawwooddoowwee  ii  cceerrttyyffiikkaattyy::  

1. Uprawnienia do projektowania architektonicznego, bez ograniczeń (2001), 276/01/DUW z dnia 
28.12.2001. 
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••  CCyyttoowwaanniiaa  pprraacc  ((uukkłłaadd  cchhrroonnoollooggiicczznnyy  pprraacc  ccyyttuujjąąccyycchh,,  nniiee  uuwwzzggllęęddnniioonnoo  aauuttooccyyttaattóóww))::  

 

praca cytowana zacytowana przez l.p. 

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2012) The influence of reflected solar 
glare caused by the glass cladding of a building: 
application of caustic curve analysis, Computer-Aided 
Civil and Infrastructure Engineering, 2012, Vol. 27, No. 
5, s. 347–357. 

WWAANNGG  NNAANNNNAANN,,  AADDEELLII HHOOJJJJAATT (2014) Sustainable building 
design, Journal of Civil Engineering and Management, 
2014, 1(20), s. 1–10. 

11..  

AAGGAATTAA  KKOOZZIIKKOOWWSSKKAA  (2013) Forma a konstrukcja mebli. 
Stoły, ARCHITECTURAE et ARTIBUS, 2013, nr 3, s. 18–
29. 

22..  

WWAALLAA  EEWWAA  (2012) Szkło we współczesnej architekturze, 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.  

33..  

BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA (2011) Exposed or 
disguised? The hierarchy of form and function in case 
study analysis of recent industrial architecture in Lower 
Silesia, Architectus, 2011, 1(29), s. 47–54.  

44..  

BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA  (2010)  Obiekty 
przemysłowe i infrastrukturalne w mieście oszczędnym, 
Czasopismo Techniczne. Architektura, 2010, R. 107, 
z. 6-A/1, s. 253–262. 

55..  

BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA,, BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2008) 
Estetyka i technika w architekturze przemysłowej: 
wybrane problemy na przykładach z lat 1985–2005, 
Wrocław, s. 179. 

BBAABBOORRSSKKAA--NNAARROOŻŻNNYY  MMAAGGDDAALLEENNAA  (2008) Industry and 
infrastructure under green roof – different 
backgrounds, various solutions, Architectus, 2008, 
2(24), s. 61–68.  

66..  

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2007) Znak drukarski jako ornament: 
dekoracyjna i informacyjna rola liternictwa na elewacjach 
budynków na wybranych przykładach, Raporty Inst. 
Archit. PWr, I01/2007/S-784, Ser. SPR, nr 784, s. 44.  

77..  

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2006) Haus der Presse – nowy 
biurowiec „second hand”?, Świat Szkła, 2006, nr 4, s. 
16–19.  

BBUUKKOOWWYY  CCEELLIINNAA  (2013) Znaki pisma w architekturze, 
MOCAK Forum, 2013, nr 3, s. 68–71. 

KK  

88..  

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN  (1998) Inteligentne fasady, 
Inteligentny Budynek, 1998, nr 2, s. 13–17. 

9. 

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (1998) Przekształcalność 
w architekturze, Inteligentny Budynek, 1998, nr 1, s. 
15–19. 

10. 

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2001) Zastosowanie 
zaawansowanych technologii w rozwiązaniach 
proekologicznych w architekturze, Raporty Inst. Hist. 
Archit. PWr, Ser. PRE, nr 375, s. 160, rozprawa 
doktorska (26.09.2001), Politechnika Wrocławska, 
Wydział Architektury, Wrocław, promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Jadwiga Sławińska. 

RRAACCZZYYŃŃSSKKII  MMIIŁŁOOSSZZ (2013) Rodzaje współczesnej szklanej 
fasady. W poszukiwaniu ciągłości idei 
prostopadłościennej formy. Część piąta, FORMa, 2013, 
nr 19, s. 121–132. 

1111..  

BBRRZZEEZZIICCKKII  MMAARRCCIINN (2001) Zastosowanie 
zaawansowanych technologii w rozwiązaniach 
proekologicznych w architekturze, Raporty Inst. Hist. 
Archit. PWr, Ser. PRE, nr 375, s. 160, rozprawa 
doktorska (26.09.2001), Politechnika Wrocławska, 
Wydział Architektury, Wrocław, promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Jadwiga Sławińska. 

MMAAGGDDAALLEENNAA  MMUULLAAKK  (2006) Problem estetyzacji we 
współczesnej architekturze, Zeszyty Konferencji 
Młodych Naukowców, b.d., [źródło:] 
http://www.magda-zukowska.pl/ 

1122..  
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PAN, Gliwice 2006, s. 274–282.  
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2007, s. 133–141.  
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W tym ujętych w JCR  1 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………….. 

podpis 


