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1
EkoBlokowisko: modelowe środowisko 
proekologicznego życia w dzielnicach pasa 
nadmorskiego w Gdańsku

EcoPrefabSlabpile: a model proeco life 
environment in the coastal districts of Gdańsk

2

Studium możliwości wykorzystania tradycyjnej 
funkcji rynku na potrzeby rozwoju nowoczesnego 
centrum dzielnicy Przymorze w Gdańsku. 

Role of the openair market place in the 
development of the modern center for the 
housing area of Gdańsk-Przymorz. A study of 
options. 

3

Studium możliwości adaptacji strategii 
"Społeczeństwa 2000-Watt" w transformacji 
zabudowy pasma mieszkaniowego w rejonie 
Gdańsk -   Dolna Oliwa i Sopot Dolny

"Society 2000-Watt". Study of  adaptation 
potentials in context of the transformation 
strategy of the residential strip in are of Gdańsk - 
  Dolna Oliwa and Sopot

4
Kształtowanie miasta zrównoważonego przy użyciu 
kreatywnego „placemakingu”

Shaping a sustainable city by using creative 
"placemaking"

5
Rola sztuki i obiektów kultury w rewitalizacji 
przestrzeni publicznych miasta nadwodnego w 
kontekście PPP

The role of art and cultural facilities in the 
revitalization of public spaces in a waterside city 
in the context of PPP

6
Sztuka jako narzędzie zmian w procesie 
rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych

Art as a tool of change in the process of 
revitalization of post-industrial spaces

7
Rola zielonej infrastruktury w zagospodarowaniu 
obszarów przemysłów morskich

The role of green infrastructure in the 
development of maritime industries

8 Plaże dostępne dla wszystkich Beaches accessible to everyone

9
Potencjał dla rozwoju OZE w strefach ochronnych 
oczyszczalni ścieków

Potential for the development of renewable 
energy sources in the protection zones of 
wastewater treatment plants

10
Adaptacja przestrzeni uzdrowisk nadmorskich do 
skutków zmian klimatu

Adaptation of the space of seaside resorts to the 
effects of climate change

11
Wpływ turystyki sezonowej na jakość życia  
oraz rozwój małych i średnich miast w pasie 
Morza Bałtyckiego

Impact of seasonal tourism on the life 
quality and development of small and 
medium-sized towns in the Baltic Sea belt

12
Model miasta odpornego, czyli współczesne 
wyzwania dla rozwoju miast

A model of a resilient city. Contemporary 
challenges for the development of cities

14
Wpływ inteligentnych rozwiązań w przestrzeni 
miejskiej na jakość życia mieszkańców

The impact of intelligent solutions in urban 
space on the quality of life of residents

15
Dostępność piesza jako narzędzie kształtowania 
nadwodnych przestrzeni publicznych w miastach 
średniej wielkości.

Walkability as a tool for shaping above-water 
public spaces in medium-sized cities.

16
Planowanie kulturowe jako narzędzie transformacji 
urbanistycznej

Cultural planning as a tool of urban 
transformation

17
Projektowanie miast odpornych na zagrożenia 
związane ze zmianami klimatu w zakresie 
zarządzania wodą na przykładzie Trójmiasta

Planning of the water management in the 
climate-resilient cities. The case of TriCity.

18
Zrównoważona turystyka w średnich i małych 
miastach Pomorza

Sustainable tourism in middle sized and 
small towns in Pomerania

19
Transformacja funkcji biurowej w czasach post-
kowidowych oraz towarzyszącym zmianom 
trendów pracy na przykładzie Trójmiasta 

Transformation of the office function in post-
covid times and the accompanying changes in 
work trends on the example of the Tri-City

20
Ekodzielnica zrównoważona, energoefektywna – 
scenariusze zrównoważonego rozwoju dla terenów 
podmiejskich 

Sustainable and energy-efficient eco-district - 
sustainable development scenarios for suburban 
areas

21
Równoważenie cyklu życia miasta -  społeczno-
przestrzenne aspekty projektowania masterplanu 
oświetlenia dzielnicy

Balancing the city life cycle - social-spatial 
aspects of designing a lighting masterplan
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