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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

• Architektura czasów PRL w Polsce. 
• Monografia dotycząca Tychów - powstawanie miasta.. 
• Problematyka organizacji i jakości przestrzeni miasta . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA 

• Zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna w Krakowie przy ul. Rydla, projekt koncepcyjny, luty 2022. 
• Rozbudowa domu wiejskiego w Krakowie - Swoszowicach, projekt koncepcyjny i budowlany, czerwiec 2021. 
• Lodziarnia LoLoLody w Krakowie: projekt wnętrza i wyposażenia lodziarni przy ul. Madalińskiego, 40m2. Projekt 

sierpień 2020, realizacja czerwiec 2021. 
• Modelowe schronisko górskie: koncepcja modelowego schroniska górskiego na Lubaniu w Gorcach, projekt 

konkursowy, grudzień 2020 
• Modernizacja mieszkania w bloku z lat 60.tych: przebudowa i projekt wnętrz mieszkania na krakowskich 

Dębnikach. Projekt grudzień 2019, realizacja maj 2020. 
• Lake Concept - zespół 13 willi nad zalewem w Budzyniu: projekt zabudowy willowej na stromym nabrzeżu 

zalewu powyrobiskowego, projekt 10 budynków o pow. 390m2, pozwolenia na budowę lipiec 2020. 
• Dom „Zielona Dolina Mników”: projekty domów jednorodzinnych w Mnikowie, seria domów o zmiennej 

powierzchni i programie, dla zespołu „Zielona Dolina Mników”, projekt kwiecień 2020. 
• Zespół usługowy dla osiedla „Zielona Dolina Mników”: koncepcja  zespołów usługowych dla osiedla w 

Mnikowie, projekt styczeń 2020. 
• Modernizacja mieszkania przy ul. K. Wielkiego w Krakowie: przebudowa i projekt wnętrz mieszkania w 

kamienicy. Projekt czerwiec 2019, realizacja grudzień 2019. 
• „Sweet Kraków” - salonik kawy i czekoladek: projekt wnętrza i wyposażenia butikowego wnętrza sprzedaży 

wyrobów czekoladowych i kawy na ulicy Grodzkiej w Krakowie, 40m2. Projekt sierpień 2018, realizacja 
październik 2018. 

• Dom YOGICZNY: przebudowa nomu jednorodzinnego w Krakowie (zakwalifikowany do Wystawy V4 - Domy 
Krajów Grupy Wyszehradzkiej), zakończenie budowy maj 2018. 

• Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: projekt modernizacji systemu kontroli dostępu, kamienica 
"Pod Kruki". 2018r. 

• Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: projekt budowlany dla remontu: wykonanie renowacji wątków 
ścian i sklepień w pomieszczeniach piwnicznych kamienicy APod Kruki@. 2016r. 

• Zespół opieki zdrowotnej w Katowicach - Załężu: zespół ośrodka zdrowia i hotelu zlokalizowany w Katowicach 
Załężu, w północnej części parku, w sąsiedztwie "Dworu w Załężu", o łącznej powierzchni 5300m2. Koncepcja 
2015. 
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

• Teoria i podstawy projektowania - wykłady. 
• Projektowanie obiektów mieszkaniowych. 
• Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. 

Marcin Włodarczyk, architekt, absolwent Wydziału Architektury PK. Doktorat na 
Wydziale Architektury PK. Od 2004 wykładowca na Wydziale Architektury, 
Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 
kierunek Architektura i Urbanistyka. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń 
takich jak: Izba Architektów RP (IARP), Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(SARP), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ).  

Prowadzi badania i fotografuje architekturę powojennego modernizmu, 
głównie w Tychach i w Krakowie. Prowadzi wspólnie z Małgorzatą Włodarczyk 
pracownię Włodarczyk + Włodarczyk Architekci Studio Autorskie od 1990 roku. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

• Członek SARP, v-prezes oddziału Kraków. 
• Członek MPOIA, sędzia OSD 
• Członek SKZ oddział Kraków, sekretarz.. 

PUBLIKACJE 

• Lista publikacji na stronie  https://orcid.org/0000-0002-3959-3371:  


