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Uchwała Rady Naukowej Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

nr 3/org/11/2022 

 

w sprawie zaopiniowania wniosków o Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągniecia 

twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.  

 
Działając na podstawie: REGULAMINU KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA ROZWOJU I 

TECHNOLOGII 

za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i 

zagospodarowania przestrzennego (edycja 60 – 2022 rok) udostępnionego na stronie Ministerstwa 

Rozwoju i Technologii 

Rada Naukowa Wydziału Architektury PK po zapoznaniu się z protokołemz posiedzenia Wydziałowej 

Komisji ds. Nagród i Odznaczeń oraz 11 złożonymi wnioskami, w głosowaniu tajnym: 

§ 1 

zaopiniowała pozytywnie 10 złożonych wniosków o nagrodę 

 

Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w odniesieniu do rozprawy 

doktorskiej w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w dziedzinie architektura i budownictwo: 

  

1. dr inż. arch. Mikołaj Białko temat zgłoszonej pracy: Człowiek i jego potrzeby jako cel i miara 

stosowania technologii informacyjnej w mieście. 

 

2. dr inż. arch. Grzegorz Schnotale temat zgłoszonej pracy: ILUSTRACJA PROCESU 

PROJEKTOWEGO. Wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie 

analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię 

Architektów w latach 2010-2020 

 

 

3. dr inż. arch. Krzysztof Barnaś temat zgłoszonej pracy Technologia surowej ziemi w 

projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym 

 

 

4. dr inż. arch. Wojciech Gwizdak temat zgłoszonej pracy: Komparatystyka zasad dostępu do 

światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
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Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w odniesieniu do rozprawy 

doktorskiej w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w dziedzinie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 

 

5. dr inż. arch. Rita Łabuz temat zgłoszonej pracy: Centrum handlowe jako impuls rozwoju 

struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa 

 

6. dr inż. arch. Olga Kania temat zgłoszonej pracy: Współczesne kierunki rozwoju wybranych 

małych miast subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast 

powolnych) 

 

7. dr inż. arch. Ada Nawrocka temat zgłoszonej pracy: Nowy paradygmat projektowania 

urbanistycznego 

 

Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w odniesieniu do pracy dyplomowej 

w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w dziedzinie architektura i budownictwo: 

 

8. pani Agnieszka Kępa temat zgłoszonej pracy: Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze 

 

9. pan Robert Zapała temat zgłoszonej pracy: Towarowa 22 Drewniany Wieżowiec Modularny 

 

Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w odniesieniu do pracy dyplomowej 

w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w dziedzinie architektura i budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo: 

 

10. pani Michalina Mietlińska temat zgłoszonej pracy: PIERŚCIEŃ LAMBDA: projekt 

zagospodarowania rejonu Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu z wykorzystaniem elementów 

błękitno – zielonej infrastruktury 

 

§ 2 

zaopiniowała negatywnie 1 wniosek o nagrodę  

 

Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w odniesieniu do publikacji w 

dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w dziedzinie architektura i budownictwo: 
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11. dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel, prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki 

temat zgłoszonej pracy: Moskiewskie Międzynarodowe Centrum Biznesowe – kontekst, idea, 

koncepcja, architektura i technika budowlana 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

        

 

 

 


