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Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (1998) i Podyplomowych Studiów 
z Konserwacji Zabytków tamże (1999). W latach 1998–2004 doktorant – asystent na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską pt. Rola pasywnych 
i aktywnych rozwiązań słonecznych w kształtowaniu architektury budynków biurowych i biurowo-
przemysłowych. 

Od 2005 roku związany z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania a od 2006 roku jej pracownik etatowy. 
Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na studiach I i II stopnia Wydziału Architektury. 
Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich. 

 

Obszar zainteresowań badawczych 

Zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze problemów współczesnej architektury 
proekologicznej – jej relacji z otaczającym środowiskiem naturalnym i antropogenicznym oraz 
aspektów związanych zagadnieniami funkcjonalnymi, technicznymi i estetycznymi. W tym zakresie 
badania dotyczą architektury zaawansowanych technologii nurtu eco-tech oraz jej współpracy 
z tradycyjnymi rozwiązaniami architektury budynków „zielonych”. 

Szczególne zainteresowania badawcze skierowane są na aspekt energetyczny architektury 
proekologicznej, w tym sposoby i możliwości wykorzystania energii słonecznej w budynkach i ich 
zespołach. Dotyczą analiz wykorzystania biernych i czynnych systemów słonecznych a także 
technologii fotowoltaicznej (PV) – zarówno pod kątem użytkowym jak i architektonicznym tj. jej 
integracji z architekturą (BIPV). Często podejmowaną problematyką jest kształtowanie elewacji 
budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii szklenia.  

Słowa kluczowe 

architektura proekologiczna, architektura zrównoważona, architektura energooszczędna, 
architektura słoneczna , rozwiązania słoneczne, systemy słoneczne, fasady słoneczne, fotowoltaika, 
BIPV, fasady fotowoltaiczne, eco-tech , nowoczesne technologie elewacyjne 

Dorobek naukowy 

Autor i współautor 5 książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych. 
Uczestnik 2 grantów MNiSW oraz kilkunastu konferencji w kraju i za granicą.  
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Książki: 

Fasady fotowoltaiczne. Technologia PV w architekturze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 
Warszawa 2012. 
 
Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, współautor Katarzyna Zielonko-Jung. 
 
Współczesna architektura proekologiczna, wyd. PWN, Warszawa 2012, współautor Katarzyna Zielonko-Jung. 
 
Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych. Pasywne rozwiązania architektoniczno-
materiałowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2013, współautor Katarzyna 
Zielonko-Jung. 
 
Kontekst energetyczny kształtowania form architektonicznych w badaniach i projektach- praca zbiorowa pod 
redakcją J. Marchwińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2015. 

 
Wybrane artykuły:  

Solar Fabrik – wykorzystanie energii słonecznej w zhumanizowanym miejscu pracy, kwartalnik Archivolta, 

04/2004, 

Fasadowość architektury słonecznej na przykładach budynków biurowych,  Świat Szkła, 11/ 2005, 

Naturalne chłodzenie domów mieszkalnych ze strukturami szklarniowymi, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 01-

02/2007, 

Aspekt termiczny wykorzystania modułów fotowoltaicznych w architekturze, Materiały Budowlane, 06/ 2013,  

Konflikty architektoniczno-energetyczne w projektowaniu miejskich budynków wielorodzinnych, 

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 01/ 2014, 

Nowoczesne technologie elewacyjne. Materiały typu smart o zmiennych właściwościach-wybrane przykłady,  

Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo, Sopot, 12/II/2017. 

 

Wybrane referaty konferencyjne:  

Architectural Concept of Sustainable Building in Warsaw, konferencja międzynarodowa World Congress on 

Science, Engineering and Technology, Tokio 2009, współautor Katarzyna Zielonko-Jung (przedruk 

w: International Journal of Human and Social Sciences, 5:2:2010). 

PV Technology in Building Elevations. Architectural Context konferencja międzynarodowa World Energy 

Renewable Energy Congress XI, Abu Dhabi 2010.  

PV Technology in Retrofitted Buildings – Architectural Outlook konferencja międzynarodowa 4th CIB 

International Conference on Smart and Sustainable Built Environments (SASBE 2012), Sao Paulo 2012.  

Architectural evaluation of switchable glazing technologies as sun protection measure konferencja 

międzynarodowa : 2013 ISES World Solar Congress, Cancun 2013 (publikacja w: Energy Procedia/ Elsevier). 

Aspekty środowiskowe kształtowania zabudowy w przestrzeniach miejskich , 63.konferencjia naukowa KILiW 

PAN oraz KN PZiTB Krynica Zdrój 2017, współautor: Katarzyna Zielonko-Jung. 
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Działalność praktyczna 

Od 2005 roku- architekt uprawniony, aktywny członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. 
Autor i współautor kilkudziesięciu projektów architektonicznych, głównie budynków mieszkalnych, 
biurowych  i użyteczności publicznej. Znaczną część działalności zajmują projekty adaptacji 
i modernizacji obiektów, w tym obiektów historycznych. 

Ponadto autor opracowań i analiz z zakresu chłonności terenu i możliwości wprowadzania rozwiązań 
energooszczędnych w budynkach i ich zespołach. 

Wybrane projekty  

Budynek wielorodzinny w Piasecznie przy al. Jana Pawła II (pow. ~ 11600 m2). 

Modernizacja zabytkowej kamienicy z adaptacją na funkcje mieszkalne z usługami przy ul. Brzeskiej 18 

w Warszawie (pow. ~ 3900 m2). 

Przedszkole i szkoła wraz z urządzeniami towarzyszącymi  przy ul. Lazurowej w Warszawie (pow. ~2600 m2). 

Przedszkole i szkoła wraz z urządzeniami towarzyszącymi  przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu (pow. 2040 m2). 

Rozbudowa wraz z nadbudową i adaptacją Internatu dla Chłopców na terenie Ośrodka Towarzystwa Opieki 

nad Ociemniałymi w Laskach (pow. ~4600 m2). 

Koncepcja przebudowy domu Ambasadora RP w Gruzji w Tbilisi (pow.  1360m2). 

Solar-copper house- koncepcja budynku demonstracyjnego plus energetycznego we Wrocławiu (220 m2). 

 

Oferta dla podmiotów wdrożeniowych 

Analizy nasłonecznienia i przesłaniania,  symulacje rozkładu ciepła i światła słonecznego 
w strukturach zurbanizowanych, analizy możliwości integracji systemów słonecznych i fotowoltaiki 
z architekturą budynku, opinie dotyczące kształtowania budynków i ich elewacji pod kątem 
optymalizacji wykorzystania energii słonecznej , opracowania koncepcyjne i projekty budowlane 
budynków nowych i modernizowanych z uwzględnieniem zasad kształtowania architektury 
proekologicznej. 

Język 

polski, angielski 


