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S t r e s z c z e n i e  
Autor przedstawia dydaktykę swojej Katedry w aspekcie wdrażania idei i teorii projektowania 
zrównoważonego w procesie nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego studentów 
architektury, mającej wpływ na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Pre-
zentuje autorską metodę nauczania studentów architektury cechującą się m.in. nieograniczoną swo-
bodą twórczą preferującą pluralizm, kładącą nacisk na praktyczną stronę wykonywania zawodu 
architekta. Przedstawia założenia ideowe Katedry KŚM dotyczące projektowania urbanistyczno-ar-
chitektonicznego zespołów mieszkaniowych (na przykładzie sześciu studenckich projektów urbani-
styczno-architektonicznych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Bochni i jednorodzinnych 
domów wolno stojących wykonanych w Katedrze KŚM. 
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważone projektowanie urbanistyczno-architektonicz-

ne, zrównoważone środowisko mieszkaniowe 
A b s t r a c t  

The author presents the teaching of the Chair of Housing Environment in the aspect of introducing the 
idea and theory of sustainable design in the process of teaching urban and architectural design to 
architectural students, influencing the shaping of a sustainable housing environment. He shows an 
authorial method of teaching architectural students characterized by unlimited creative freedom 
preferring pluralism, emphasizing the practical side of the profession of an architect. He presents the 
ideological assumptions of the Chair of Hosing Environment concerning the urban and architectural 
design of residential complexes (on example six students’ urban and architectural designs of single-
family residential complexes in Bochnia and detached houses prepared at the Chair of Housing 
Environment). 
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Działania naukowe i dydaktyczne Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu 
Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wpisują się w nurt wy-
mogów zrównoważonego rozwoju, które na pierwszym planie w procesach przekształcania istniejących  
i tworzenia nowych struktur osiedleńczych stawiają oszczędne gospodarowanie i zarządzanie zasobami 
oraz pełną integrację społecznych, kulturowych, ekonomicznych, ekologicznych i przestrzennych aspek-
tów procesu projektowania urbanistyczno-architektonicznego. 

Zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a zainwestowanym przez czło-
wieka jest warunkiem koniecznym do stworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska mieszkaniowego,  
w harmonii z zielonym otoczeniem, krajobrazem, w symbiozie architektury i przyrody. 

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w ramach programu nauczania projekto-
wania urbanistyczno-architektonicznego na pierwszym roku studiów (projektowanie wstępne), na drugim 
roku (projektowanie jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych) i na piątym roku (projektowanie spe-
cjalistyczne) wprowadza i realizuje idee oraz zasady zrównoważonego projektowania urbanistyczno-ar-
chitektonicznego1 poprzez: 
− Przekazywanie wiedzy w zakresie teorii i zasad projektowania urbanistyczno-architektonicznego  

w trakcie wykładów oraz ćwiczeń projektowych. 
− Praktyczne wdrażanie w studenckich projektach urbanistyczno-architektonicznych jednorodzinnych 

zespołów mieszkaniowych zlokalizowanych na terenach miejskich, będących własnością gmin; m.in. 
Zakopane (2000 r.), Zielonki (2003 r., 2004 r.), Bochnia (2005 r.), Miechów (2006 r.). Katedra 
Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego od wielu lat w ramach współpracy z gminami woje-
wództwa Małopolskiego prowadzi ćwiczenia projektowe z projektowania urbanistyczno-architekto-
nicznego jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w konkretnych lokalizacjach i miejscowościach 
na terenach poszczególnych gmin. Celem dydaktycznym jest nauczanie projektowania urbanistycz- 
no-architektonicznego w zadanym kontekście, miejscu, z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia  
i lokalizacji, ukierunkowane na praktyczną  stronę wykonywania zawodu architekta w kontakcie z in-
westorem. 

− Aktywny udział i wspólne uczestnictwo studentów i dydaktyków w konferencjach naukowych, tar-
gach budowlanych itp.2. 

− Aktywny udział studentów w organizowanych przez Katedrę KŚM specjalistycznych seminariach 
prowadzonych przez przedstawicieli firm polskich zajmujących się wdrażaniem rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych w projektach realizacyjnych, a także pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Katedry KŚM i Wydziału Architektury, z wykładami dotyczącymi zagadnień związanych mię-
dzy innymi z wykorzystaniem energii słonecznej i innych niekonwencjonalnych źródeł energii do 
ogrzewania wody i mieszkań, stosowania materiałów energooszczędnych, kształtowania dachów zie-
lonych, roli kontekstu, ekonomiki rozwiązań projektowych itp. 

− Działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Studenckiego Koła Naukowego „GROW” przy Ka-
tedrze KŚM3. 

− Propagowanie idei zrównoważonego projektowania urbanistyczno-architektonicznego: m.in. w środo-
wiskach gmin województwa małopolskiego, dla których były opracowane kursowe projekty jedno-
rodzinnych zespołów mieszkaniowych; poprzez ekspozycję studenckich projektów na licznych wysta-
wach na WA PK, na seminariach, międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych organi-
zowanych przez Katedrę KŚM; w publikacjach i pracach naukowych pracowników naukowo-dy-
daktycznych Katedry KŚM; w wydawnictwie Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 
Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment nr 1/2003, 2/2004, 3/2005 oraz 4/2006. 

Wyniki nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego prezentowane są także w wy-
dawnictwie   Środowisko   Mieszkaniowe  –  Housing   Environment.   Numer   4/2006  wydawnictwa  pt. 
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„Kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w projektach studenckich” poświęcony 
został dydaktyce Katedry KŚM4. 

W pracy dydaktycznej Katedra stosuje specyficzną autorską metodę nauczania studentów archi-
tektury dającą nieograniczoną swobodę twórczą, preferującą pluralizm, kładącą nacisk na praktyczną 
stronę wykonywania zawodu architekta oraz równocześnie preferującą w projektowaniu urbanistyczno-  
-architektonicznym niżej sformułowane założenia ideowe, dotyczące projektowania urbanistyczno-archi-
tektonicznego zespołów mieszkaniowych: 
– przyjęcie zasady jedności architektury i układów urbanistycznych, 
– dążenie do zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a zainwestowanym przez 

człowieka, 
– budowa formy architektonicznej i urbanistycznej w oparciu o różnorodnie ukształtowane wnętrza 

urbanistyczne, 
– poszukiwanie odrębności oraz tożsamości funkcjonalnej i przestrzennej, 
– dążenie do kształtowania zdrowego, przyjaznego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, 
– dążenie do harmonii nowo projektowanej architektury z krajobrazem i jej zielonym otoczeniem, 
– dostosowanie charakteru przyjętych rozwiązań przestrzennych do otoczenia – kontekstu miejsca przez 

uwzględnienie: 
•  zastanych wartości środowiska przyrodniczego i ukształtowanego przez człowieka oraz dzie-

dzictwa kulturowego, 
•  topografii terenu, warunków geotechnicznych, szaty roślinnej, uwarunkowań ochrony środowiska, 
•  istniejącego zainwestowania; w tym charakteru istniejącej zabudowy, jej skali i gabarytu, 
•  tradycji i historii miejsca, 
•  warunków krajobrazowych terenu; istniejących panoram i planów widokowych, 
•  istniejących powiązań komunikacyjnych pieszych i kołowych, 

– dbałość o formę, kształt, proporcje, estetykę, atrakcyjność i piękno architektury, 
– dążenie do uzyskania odpowiedniej kameralnej skali zabudowy i wnętrz urbanistycznych, 
– strefowanie funkcji wnętrz urbanistycznych na ogólnodostępne, półprywatne i prywatne oraz ko-

munikacyjne i wypoczynkowe, 
– projektowanie bezpiecznych, izolowanych od ruchu samochodów i spalin, wnętrz rekreacyjnych, 
– dążenie do bezkolizyjności układów komunikacyjnych z dominacją ruchu pieszo-jezdnego i pie-

szego, 
– założenie kryterium intensywnego wykorzystania terenu, dążenie do energooszczędności i ekonomiki 

rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, 
– zindywidualizowanie programu mieszkań, dostosowanie ich struktury i rozwiązań funkcjonalnych do 

wymogów przyszłych użytkowników, 
– dążenie do elastycznego kształtowania rzutu mieszkania w celu przystosowania go do różnych 

potrzeb rodziny zmieniających się w czasie, 
– zapewnienie bezpośredniego kontaktu mieszkania z ogrodem, 
– dążenie do powiązania wnętrza i zewnętrza mieszkania w rozwiązaniach funkcjonalnych i prze-

strzennych, 
– stosowanie racjonalnych i ekologicznych rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych 

(w tym wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych). 
W celu zilustrowania przebiegu realizacji programu kształcenia studentów architektury zaprezen-

towano wybrane studenckie projekty urbanistyczno-architektoniczne jednorodzinnych zespołów mieszka-
niowych w Bochni, wykonane na drugim roku studiów w roku akademickim 2005/2006 w semestrze 
trzecim (il. 1, 2, 3). 
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W ramach przedmiotu „projektowanie urbanistyczno-architektoniczne jednorodzinnych zespołów 
mieszkaniowych” w roku akademickim 2005/2006 studenci drugiego roku studiów w semestrze czwar-
tym otrzymali temat: „Projekt domu jednorodzinnego wolno stojącego na tle idei zrównoważonego roz-
woju”. Na ilustracjach 4, 5, 6 przedstawiono przykładowe kreacje architektoniczne oraz rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne domu wolno stojącego. Przytoczone przykłady są na tyle oryginalne, że mogą 
wzbudzić zainteresowanie. 

Autor ma nadzieję, że aktywny udział Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego  
w temacie Green Growth5, powiązany z praktycznym wdrażaniem teorii projektowania zrównoważonego 
w procesie nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego, przyniesie pożądane pozytywne 
efekty dydaktyczne w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym zrównoważonego środowiska mieszka-
niowego. 

Przypisy 

1Autorski program nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego realizuje zespół pracowników nauko-
wo-dydaktycznych Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga – kierownik 
Katedry KŚM, dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, prof. PK, doktorzy inż. arch.: Jarosław Huebner, 
Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Zbigniew Kęsek, Danuta Kupiec-Hyła, Patrycja Maciejowska-Haupt, Krystyna Pa-
przyca, Małgorzata Solska, magistrzy inż. arch.: Grażyna Hanuszek-Partyła, Piotr Celewicz, Justyna Kobylarczyk, 
Elżbieta Kusińska, Wojciech Lubicz Lisowski. 

2M.in. konferencja „Budynki pasywne – mistrzowie oszczędzania energii” 19.04.2006, Kraków ul. Reymonta 15, 
Targi TERMO 2006, 09 – 11.03.2006, Kraków ul. Klimeckiego 14, Targi Ekologiczne 20–21.05.2006 w Mie-
chowie. 

3Prowadzonego przez dr inż. arch. Magdalenę Jagiełło-Kowalczyk. 
4„Kształtowanie Zrównoważonego Środowiska Mieszkaniowego w Projektach Studenckich”, Środowisko Mieszka-
niowe – Housing Environment nr 4/2006, wyd. Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej, stron 128. Niniejszy numer wydawnictwa prezentuje wyniki nauczania 
Katedry KŚM projektowania urbanistyczno-architektonicznego w roku akademickim 2005/2006 ze studentami  
II i I roku studiów Wydziału Architektury PK. Zawiera bogatą prezentację różnorodnych idei i kreacji urbani-
styczno-architektonicznych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Bochni oraz jednorodzinnego domu wol-
no stojącego na tle idei zrównoważonego rozwoju. Przedstawia autorską metodę nauczania studentów architektury 
Katedry KŚM. Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie treści zawartych w niniejszym artykule. 

5Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Archite-
ktury Politechniki Krakowskiej uczestniczy w międzynarodowym programie, który otrzymał  akronim SusPurPol  
i jest realizowany w latach 2005–2007 w ramach projektu INTERREG IIIC. Program ten mieści się w grupie 
tematycznej „Green Growth” w podtemacie „Sustainable construction”. Oryginalny tytuł projektu brzmi „A Blue 
Print for the Planning and Purchasing Policies for Sustainable Built Development”. 

The scientific and educational activities of the Chair of Housing Environment, Institute of Urban 
Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, follow the trend of the requirements 
of sustainable development which place saving management of resources and full integration of social, 
cultural, economic, ecological and spatial aspects of the course of urban and architectural design in the 
foreground  of  the  processes  of reshaping the existing settlement structures and creating some new ones. 



 269

Keeping  balance  between the natural and the man-invested environments is a condition necessary for the 
creation a healthy, friendly housing environment in harmony with the green surroundings and landscape, 
in a symbiosis of architecture and nature. 

Within the programme of teaching urban and architectural design in the first year (introduction to 
design), the second year (design of single-family residential complexes) and the fifth year of studies 
(specialist design), the Chair of Housing Environment introduces and realizes the ideas and principles of 
sustainable urban and architectural design1 through: 
– Teaching the theory and principles of urban and architectural design during lectures and design 

classes. 
– Practical introduction of single-family residential complexes located in urban areas belonging to the 

communes of Zakopane (2000), Zielonki (2003, 2004), Bochnia (2005), Miechów (2006) etc. in the 
students’ urban and architectural designs. Within the co-operation with the communes of the province 
of Małopolska, the Chair of Housing Environment has been supervising design classes in the urban 
and architectural design of single-family residential complexes in specific locations and places for 
years. The educational objective is to teach urban and architectural design in an assigned context and 
place, considering the conditions of the surroundings and the location, oriented towards the practical 
side of the profession of an architect in contact with an investor. 

– Active participation of students and educators in scientific conferences, construction fairs etc.2 
– Active participation of students, scientific and educational employees in specialized seminars 

supervised by some representatives of Polish firms dealing with the introduction of technical and tech-
nological solutions in implementation designs as well as lectures on the issues related to the use of so-
lar energy and other unconventional sources of energy for heating water and flats, the use of energy- 
-saving materials, the shaping of green roofs, the role of a context, economy of design solutions etc. 

– Scientific and educational activity within the Students’ Research Circle "GROW"3. 
– Propagation of the idea of sustainable urban and architectural design, e.g. in the environments of the 

communes of Małopolska with course designs of single-family residential complexes, through 
exhibitions of students’ designs, at seminars, international conferences and scientific workshops, in 
publications and scientific dissertations of the scientific and educational employees, in the publication 
of Środowisko Mieszkaniowe − Housing Environment Nos. 1/2003, 2/2004, 3/2005 and 4/2006. 

The results of teaching urban and architectural design are presented in the publication of the Chair 
of Housing Environment: Środowisko Mieszkaniowe − Housing Environment. Issue 4/2006 entitled 
"Shaping Sustainable Housing Environment in Students’ Designs" was devoted to the teaching of the 
Chair of Housing Environment4. 

In its educational work, the Chair of Housing Environment uses a specific authorial method of 
teaching architectural students, giving unlimited creative freedom, preferring pluralism, emphasizing the 
practical side of the profession of an architect and preferring the following ideological assumptions in 
urban and architectural design. 

Ideological assumptions of the Chair of Housing Environment concerning the urban and archi-
tectural design of residential complexes: 
– the principle of the unity of architecture and urban layouts, 
– balance between the natural and the man-invested environments, 
– construction of an architectural and urban form based on variously shaped urban interiors, 
– search for functional and spatial separateness and identity, 
– shaping a healthy, friendly and sustainable housing environment, 
– harmony of newly designed architecture with the landscape and its green surroundings, 
– adjustment of the character of spatial solutions to the surroundings – the context of a place 

considering: 
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•  the existing values of the natural and the man-invested environments and cultural heritage, 
•  topography, geotechnical conditions, plant cover, environmental protection, 
•  the existing investment, the character of the existing buildings, their scales and sizes, 
•  the tradition and history of a place, 
•  landscape conditions, the existing panoramas and sights, 
•  the existing transport – pedestrian and vehicular – connections, 

– care for the form, shape, proportions, aesthetics, attractiveness and beauty of architecture, 
– suitable cosy scale of buildings and architectural interiors, 
– zoning the functions of urban interiors into common, semiprivate and private as well as transport and 

recreational, 
– design of safe recreational interiors isolated from traffic and fumes, 
– safe transport layouts dominated by pedestrian traffic, 
– criterion of intensive land use, energy saving and economy of architectural and urban solutions, 
– individualism of flats, adjustment of the structure and functional solutions to the future users’ re-

quirements, 
– flexible planning of flats for adjusting it to various and changing needs of a family, 
– direct contact with a garden, 
– connection of the interior and exterior of a flat in functional and spatial solutions, 
– the use of rational and ecological technical, material and technological solutions (the use of energy 

from renewable sources). 
In order to illustrate the course of the realization of the programme of teaching architectural stu-

dents, I am presenting some selected urban and architectural designs of single-family residential com-
plexes in Bochnia by the second year students in the third semester in the academic year 2005/2006  
(ill.1, 2, 3). 

Within the subject "Urban and architectural design of single-family residential complexes" in the 
fourth semester in the academic year 2005/2006, the second years students received the topic "A design 
of a detached house against the background of the idea of sustainable design". I am presenting some 
exemplary architectural creations as well as functional and spatial solutions of a detached house. 

The author hopes that active participation of the Chair of Housing Environment in the theme of 
Green Growth5 related to the practical introduction of the theory of sustainable design in the process of 
teaching urban and architectural design will bring some desirable positive educational effects in the 
functional and spatial shaping of a sustainable housing environment. 

Endnotes 

1An authorial programme of teaching urban and architectural design is realized by a team of the scientific and edu-
cational employees of the Chair of Housing Environment, Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cra-
cow University of Technology: Prof. DSc, PhD, Arch. Wacław Seruga – the Manager of the Chair of Housing 
Environment, Assoc. Prof. DSc, PhD, Arch. Grażyna Schneider-Skalska, PhD, Arch. PhD, Arch.: Jarosław Huebner, 
Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Zbigniew Kęsek, Danuta Kupiec-Hyła, Patrycja Maciejowska-Haupt, Krystyna 
Paprzyca, Małgorzata Solska, MSc, Arch. MSc, Arch. Grażyna Hanuszek-Partyła, Piotr Celewicz, Justyna Koby-
larczyk, Elżbieta Kusińska, Wojciech Lubicz Lisowski. 

2E.g. Conference "Passive Buildings – Masters of Energy Saving" April 19, 2006, Kraków, 15 Reymonta St., 
TERMO Fair, March 9-11, 2006, Kraków, 14 Klimeckiego St., Ecological Fair May 20-21, 2006, Miechów. 

3Supervised by PhD, Arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk. 
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4"Shaping Sustainable Housing Environment in Students’ Designs", Środowisko Mieszkaniowe − Housing 
Environment No. 4/2006, publication of the Chair of Housing Environment, Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology, 128 pages. It presents the results of teaching urban and architectural design in the 
academic year 2005/2006 to the first and second year students. It contains a broad presentation of various ideas, 
urban and architectural creations of single-family residential complexes in Bochnia and a detached house against the 
background of the idea of sustainable development. It presents an authorial method of teaching architectural 
students. It supplements and develops the issues included in this article. 

5The Chair of Housing Environment participates in an international programme SusPurPol which is realized in 2005− 
−2007 within the project INTERREG IIIC. The programme is included in the thematic group "Green Growth" in the 
sub-theme "Sustainable construction". Its full title is "A Blue Print for the Planning and Purchasing Policies for 
Sustainable Built Development". 
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Il. 1. Zespół jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, Trinitatis I, Bochnia (aut. Samantha Strońska) 

Ill. 1. Complex of detached houses, Trinitatis I, Bochnia (aut. Samantha Strońska) 
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Il. 2. Zespół jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, Wójtostwo, Bochnia (aut. Ewa Wolska) 

Ill. 2. Complex of detached houses, Wójtostwo, Bochnia (aut. Ewa Wolska) 
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Il. 3. Zespół jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, Trinitatis II, Bochnia (aut. Mateusz Stasiowski) 

Ill. 3. Complex of detached houses, Trinitatis II, Bochnia (aut. Mateusz Stasiowski) 
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Il. 4. Dom energooszczędny (aut. Przemysław Korbiel) 
Ill. 4. Energy-saving house (aut. Przemysław Korbiel) 
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Il. 5. Dom z kamienia (aut. Joanna Śmieszek) 
Ill. 5. House of stone (aut. Joanna Śmieszek) 
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Il. 6. Dom w technologii bioklimatycznej (aut. Andrei Kozac) 
Ill. 6. House in bioclimatic technology (aut. Andrei Kozac) 


