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Streszczenie rozprawy w języku polskim: Rozprawa doktorska porusza problematykę 
związaną z wielokrytetialnym projektowaniem budynków wielofunkcyjnych , w którym kryterium 
elastyczności funktjonalnej zostało zaproponowane jako czynnik priorytetowy. 

Praca zawiera analizę obiektów wielofunkcyjnych umożliwiającą usystematyzowanie 
aktualnej wiedzy w zakresie projektowania tych obiektów oraz dokonanie ich klasyfikacji. 

Proces projektowy obiektu wielofunkcyjnego jest elementem cyklu życia budynku i ma na ten 
cykl decyrjujący wpływ. 

W pracy autor dowodzi , że możliwe jest stworzenie wielokryteria lnego modelu projektowania 
współczesnego obiektu wi elofunkcyjnego. Przedstawiony model o charakterze teorątycznym 
zastosowany w praktyce projektowej może zapewni ć projektowanym budynkom 
wielofunkcyjnym wysoki stop ień adaptacji do aktualnych potrzeb użytkowników na etapie 
eksploatacji. Model ten jest także ideą , która w holistyczny sposób pozwala spełniać 
zmieniające się wymogi dotyczące kształtowania obiektów wielofunkcyjnych w intensywnie 
zabudowanych ośrodkach miejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad związanych 

z dążeniem do rozwoju zrównoważonego. 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: The dissertation presents the probłems 
associated with multicriterial design of multifunctional buildings, where the criterion of functional 
flexibility has beed proposed as a priority factor. 

The scientific research includes an analy.;is of multifunctional objects that enables them 
to systematize current knowledge in the design process of the se objects and to classify them. 

The multifunctional design process is a part of the life cycle of a building and has a decisive 
impact on the whole process. 

In the paper, the author argues that it is possible to create multicriteria model of contemporary 
multifunctional building design process. The presented theoretical model applied in the design 
practice can provide the designed multifunctional buildings with a high degree of adaptation 
to the current needs of users during the operation phase. This model is also an idea which, 
in a holistic way, allows to meet the changing requirements for creating multifunctional bu ildings 
in intensively built urban center with respect to the principles of sustainable development. 
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OŚWIADCZENIE 

Autor rozprawy doktorskiej: Mateusz Gerigk 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na bezpłatne korzystanie z mojej 
rozprawy doktorskiej zatytułowanej: 

Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteńum elastyczności funkcjonalnej 

do celów naukowych lub dydaktycznych. 1 
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Świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz. 631 ) 
i konsekwencji dyscyplinarnych ok_reślonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2012 r. , poz. 572 z późn. zm.),' a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że 
przedkładana rozprawa doktorska została napisana przeze mnie samodzielnie. 

Oświadczam, że treść rozprawy opracowana została na podstawie wyników badań prowadzonych 
pod kierunkiem i w ścisłej współpracy z promotorem prof. dr hab. inż. arch. Antonim 
Taraszkiewiczem, drugim promotorem<drugi promotor>, promotorem pomocniczym <promotor 
pomocniczy>, ko promotorem <ko promotor>*. 

Niniejsza rozprawa doktorska nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 
związanej z nadaniem stopnia doktora. 

Wszystkie informacje umieszczone w ww. rozprawie uzyskane ze źródeł pisanych 
i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami 
zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Potwierdzam zgodność niniejszej wersji pracy doktorskiej z załączoną wersją elektroniczną. 

Gdańsk, dnia .. 2:$.;.P...~ .. ?..ą:?.E. .~7.~tc ... ttJ.~# 
podpis doktoranta 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie ww. rozprawy 
doktorskiej w wersji elektronicznej w otwartym, cyfrowym repozytońum instytucjonalnym 
Politechniki Gdańskiej, Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz poddawania jej procesom weryfikacji 
i ochrony przed przywłaszczaniem jej autorstwa. 

Gdańsk, dnia .. Z?.:..P..~":.?..9.:f.~ ~~~ .... ą.d.2r~ 
podpis doktoranta 

*) niepotrzebne skreślić 

' Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej PG. 
2 1 .'~~awa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym : Rozdział 7 Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów, 

Art. 226. 


