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Firma architekciPL prowadzi działalność projektową w zakresie

budownictwa   ogólnego   i   projektowania   urbanistycznego,

a także obsługi procesu inwestycji w dowolnej jego fazie, tj. od

pomysłu na inwestycję po opracowanie projektów

budowlanych, wykonawczych, wybór wykonawców, nadzór

autorski, zastępstwo inwestycyjne.

Zatrudniamy i współpracujemy z doświadczonym zespołem

architektów, projektantów branżowych, geodetów, geologów

oraz rzeczoznawców. Współpracujemy również z licznymi

firmami wykonawczymi.

Cenimy sobie dobrą architekturę, która może powstać jedynie

podczas rzetelnie przygotowanego a następnie

przeprowadzonego procesu inwestycyjnego. Obecnie

kładziemy duży nacisk na pozyskanie inwestorów, którym

możemy zaoferować kompleksową usługę, wynikiem czego

będzie realizacja kompletnego obiektu budowlanego.

Zapraszamy do współpracy.

nagrody

Die Firma architekciPL betreibt die Projekttätigkeit im Bereich

der Ingenieur- und Städtebau sowie Betreuung des

Investitionsprozesses in jeder Investitionsphase, d. h. von der

Investitionsidee bis hin zur Entwicklung von Bauplänen,

Ausführungsplanung, Auswahl von Auftragnehmern,

Architektenaufsicht, Bauträgerschaft. Wir beschäftigen und

kooperieren mit dem Team der erfahrenen Architekten,

Branchenplaner, Vermessungsingenieuren, Geologen und

Sachverständigen. Wir arbeiten auch mit zahlreichen

Auftragnehmern zusammen.

Wir schätzen gute Architektur, die nur im Laufe eines

entsprechend vorbereiteten und dann gut durchgeführten

Investitionsprozesses entstehen kann. Zurzeit legen wir

großen Wert auf Gewinnung von Investoren, denen wir

komplexe Dienstleistungen anbieten können, deren Ergebnis

die Realisierung eines kompletten Bauobjektes ist.

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein.

The architekciPL company provides design services in civil

engineering and urban planning, as well as construction

project management at any stage, i.e. from a concept to

developing a general construction, execution designs,

choosing a contractor, providing a project architect’s

supervision, and project management. We employ and co-

operate with an experienced team of architects, discipline-

specific designers, surveyors, geologists and experts. We also

collaborate with numerous contractors.

We appreciate good architecture that can result only from

a properly prepared and performed construction project

process. Currently we put great emphasis on acquiring

investors to provide them with comprehensive services leading

to a “turnkey” construction project.

We are looking forward to doing business with you.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Plant przy jednoczesnej

przebudowie mostu Św. Jakuba w Olsztynie

Z:A:Award Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma

Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Bug

Koncepcja Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

w Sanoku

Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy

ul. Frontowej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Koncepcja wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego w Żarach

Koncepcja architektoniczna Polskiego Cmentarza Wojennego

w Bykowni na Ukrainie (czwartego cmentarza katyńskiego)

BUDOWA ROKU 2009

Zespół basenów otwartych w Andrychowie

MODERNIZACJA ROKU 2008

Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie

Koncepcja architektoniczno–urbanistyczna zagospodarowania

terenów pokoszarowych  w Świdnicy

Koncepcja architektoniczna Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie

Koncepcja przebudowy i rozbudowy kompleksu sportowo-

wypoczynkowego  w Świebodzicach

Koncepcja rewitalizacji terenów zielonych w Oleśnicy

Koncepcja przebudowy i rozbudowy basenu otwartego

oraz lodowiska w Oleśnicy

Koncepcja architektoniczna przedszkola w Złotym Potoku

Koncepcja zagospodarowania Placów Daszyńskiego i Biegańskiego

w Częstochowie wraz z odcinkiem Alei N. M. P.

Koncepcja cmentarza komunalno-wyznaniowego w Zabrzu Zaborzu

Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z zagospod. terenu

na budowę obiektu sportowego przy Szkole nr 7 w Gdyni

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna krytej pływalni w Starachowicach

Koncepcja zagospodarowania centrum miasta Szczyrk

Koncepcja zagospodarowania śródmieścia Częstochowy

Koncepcja architektoniczna Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie

Koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ulic 1 Maja,

Dolnych Wałów w Gliwicach

Koncepcja rozbudowy TVP w Warszawie przy ul. Woronicza 17

Konkurs ogólnopolski ofertowy – Typowy projekt dla oddziałów TVP

w Rzeszowie i Bydgoszczy

Konkurs międzynarodowy –  UIA Barcelona ‘96
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Jerzy Hnat, Jerzy Bąk
współpraca A. Hnat, A. Kołodziejczyk, K.Smajdor

wyróżnienie

II nagroda

III nagroda

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie
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nagroda

III stopnia

nagroda
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I nagroda

I nagroda

I nagroda

I nagroda

III nagroda

I nagroda
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II nagroda

wyróżnienie
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III nagroda
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II nagroda
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Jerzy Hnat
współpraca A. Hnat, A. Kołodziejczyk, K. Smajdor

animacja: P. Chlipalski

Jerzy Hnat
 współpraca: A. Kołodziejczyk

Jerzy Hnat
współpraca: A. Hnat, A. Kołodziejczyk, W. Lipka

Jerzy Hnat
 współpraca : A. Hnat, A. Bulak, A. Grycz

Jerzy Hnat
współpraca A. Bańczak, K, Hanszla

Jerzy Hnat
współpraca L. Krajewska, A. Młynarska

Jerzy Hnat
współpraca A. Kołodziejczyk, E. Kuźniak, M. Mrozek, K. Pietryka, A. Wiatr

Jerzy Hnat
współpraca A. Kołodziejczyk, M. Mrozek, K. Pietryka, A. Wiatr

Jerzy Hnat, Aneta Wiatr
współpraca A. Kołodziejczyk, M. Mrozek

Jerzy Hnat, Alina Hnat, Ada Kołodziejczyk,
Katarzyna Pietryka

Jerzy Hnat, Alina Hnat
współpraca M. Wilert, M. Chwirut

Jerzy Hnat, Alina Hnat
współpraca M. Wilert

Jerzy Hnat, Alina Hnat, Marek Wilert
Stanisław Lessaer

współpraca: J. Hnat, A. Gomolla, M. Grudnik, D. Kałdonek, A. Polak, T. Ulman

Wiktor  Jackiewicz,T. Danielec, J. Hnat, M. Tomasiak

Jerzy Hnat
współpraca A. Kołodziejczyk, M. Mrozek, K. Pietryka, A. Wiatr

Jerzy Hnat, Alina Hnat
współpraca M. Wilert

Andrzej Duda, Henryk Zubel
współpraca:T. Danielec, J. Hnat, M. Tomasiak

Andrzej Duda, Henryk Zubel, T. Danielec, J. Hnat, M. Tomasiak

Andrzej Duda, Henryk Zubel
współpraca: T. Danielec, J. Dohn, J. Hnat,T. Korek, M. Tomasiak

A. Bębenek, A. Grochowska, J. Hnat , K. Urbański, T. Danielec

Projekt: 2006r
Realizacja: 2008-2009r

Koszt inwestycji: powyżej 24 mln zł

Projekt: 2004-2005r
Realizacja: 2006-2008r

Koszt inwestycji: powyżej 14 mln zł

Jerzy Hnat, Zbigniew Kokoszka
 współpraca A. Hnat, A. Kołodziejczyk, K.Smajdor
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KĄPIELISKO ZDRÓJ W JASTRZĘBIU ZDROJU
projekt budowlany i wykonawczy modernizacji
basenu przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu Zdroju
inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
projekt: 2004r. - 2005r.
realizacja: 2005r. - 2006r.
koszt inwestycji:powyżej 13mln zł
powierzchnia użytkowa budynków: 614 m2

łączna pow. lustra wody niecek: 1163 m2

pow. zagospodarowania terenu: powyżej 2,2 ha

BASEN KĄPIELOWY W ANDRYCHOWIE
projekt budowlany i wykonawczy budowy
zespołu basenów otwartych wraz z zapleczem
socjalno-gastronomiczno-hotelowym i niezbędną
infrastrukturą techniczną w Andrychowie
inwestor: Gmina Andrychów
projekt: 2006r.
realizacja: 2008r. - 2009r.
koszt inwestycji: powyżej 24mln zł
nagroda III stopnia PZiTB BUDOWA ROKU 2009
powierzchnia użytkowa budynków: 1415m2

łączna pow. lustra wody niecek basenowych 2005 m2

łącznie powierzchnia zagospodarowania 11370,00m2

OLEŚNICKI KOMPLEKS REKREACYJNY ATOL
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy
i rozbudowy basenu oraz lodowiska z funkcją
kortów z zapleczem socjalnym i fitness wraz z
zagospod. terenu przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
inwestor: Miasto Oleśnica
projekt: 2008r. - 2011r.
realizacja: 2009r. - 2011r.
koszt inwestycji:powyżej 24 mln zł
I nagroda w konkursie architektonicznym 2008r.
powierzchnia użytkowa obiektów: 5591m2

łączna pow. lustra wody niecek basenowych: 1068m2

łączna pow. zagospodarowania terenu: 24855 m2

ŚWIEBODZICKI KOMPLEKS SPORTOWO-
REKREACYJNY
projekt budowlany i wykonawczy przebudowy
i rozbudowy kompleksu sportowo-wypoczyn-
kowego przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach
inwestor: Gmina Świebodzice
projekt: 2008r. - 2009r.
koszt inwestycji:  powyżej 72 mln zł
I nagroda w konkursie architektonicznym 2008r.
powierzchnia użytkowa: 3665 m2

łączna pow. lustra wody niecek basenowych: 1447m2

skatepark ze skatepoolem: 1356m2

stadion sportowy: 4689m2

KOMPLEKS REKREACYJNY W ŻARACH
opracowanie koncepcji wielofunkcyjnego
kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w
Żarach
inwestor: Gmina Żary
koncepcja konkursowa: 2012r.
szacunkowy koszt inwestycji: powyżej 7 mln zł
wyróżnienie w konkursie architekt. 2012r.
powierzchnia użytkowa budynków: 675 m2

łączna pow. lustra wody niecek basenowych: 868 m2

KRYTA PŁYWALNIA W STARACHOWICACH
konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej krytej pływalni
przy ul. Szkolnej  w Starachowicach
inwestor: Gmina Starachowice
koncepcja konkursowa: 2005
szacunkowy koszt inwestycji: 10mln zł
II nagroda w konkursie architektonicznym 2005r.
łączna pow. lustra wody niecek basenowych: 432m2

BASEN I HALA SPORTOWA W GDYNI
konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno konstrukcyjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu na budowę obiektu
sportowego przy Szkole nr 7 w Gdyni
inwestor: Miasto Gdynia
koncepcja konkursowa: 2005r.
wyróżnienie w konkursie architekt. 2005r.
powierzchnia lustra wody: 300 m2

ROZBUDOWA HOTELU O CZĘŚĆ BASENOWĄ
I SPA W LICHENIU
koncepcja przebudowy hotelu Magda SPA
w Licheniu
inwestor: Budimex Nieruchomości
projekt koncepcyjny: 2009 r.
pow. użytkowa części dobudowywanej: 1580m2

powierzchnia lustra wody: 130m2

PARK WODNY SIEDLCE
koncepcja budowy aquaparku na terenie
ROSRRiT w Siedlcach
inwestor: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o.

koncepcja przetargowa: 2010r.
szacunkowy koszt inwestycji: ok. 34,5 mln zł
powierzchnia użytkowa budynków: 4978 m2

łączna pow. lustra wody niecek: 863m2

łącznie pow. zagospodarowania terenu: 17428m2

PARK WODNY W SANOKU
konkurs na opracowanie koncepcji architekto-
niczno-urbanist. budowy Wodnego Centrum
Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Sanoku
inwestor: Park Wodny w Sanoku Sp. z o.o.
szacunkowy koszt inwestycji: ok. 38 mln zł
III nagroda w konkursie  architekt. 2013r.
pow. użytkowa bud. basenowych: 5406m2

powierzchnia lustra wody basenów:1806m2

powierzchnia zagosp. terenu: 3,56ha

SALA GIMNASTYCZNA I ZESPÓŁ BOISK
PRZY SP NR 17 W JASTRZĘBIU ZDROJU
Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego boisk sportowych i budynku
sali gimnastycznej z zapleczem dla SP nr 17
przy ul. Płonki w Jastrzębiu Zdroju
inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
projekt: 2007r. - 2008r.
szacowany koszt inwestycji: powyżej 9 mln zł
powierzchnia użytkowa: 1473m2

pow. zagospodarowania terenu: powyżej: 1,6ha

CENTRUM KULTURY I SPORTU CZOSNÓW
konkurs na opracowanie koncepcji centrum
kultury i sportu w Czosnowie
inwestor: Urząd Gminy Czosnów
koncepcja konkursowa: 2008r.
szacunkowy koszt inwestycji: powyżej 24 mln zł
wyróżnienie w konkursie  architekt. 2008r.
powierzchnia użytkowa 4920m2

pow. zagospodarowania terenu: powyżej 1,5ha

CENTRUM KULTURALNO-SPORTOWE ŁABĘDŹ
projekt budowlany i wykonawczy dla zadania
budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego
w Gliwicach-Łabędach przy ul. Partyzantów 25
inwestor: Miasto Gliwice
projekt: 2010r. - 2011r.
realizacja: 2012r. - 2013r.
koszt inwestycji: ok. 16 mln zł
powierzchnia użytkowa 3148 m2

łącznie pow. zagospodarowania terenu: 19391m2
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baseny otwarte baseny kryte parki wodne sale sportowe

WODNE CENTRUM REKREACJI
W DZIAŁDOWIE
usługa projektowa: koncepcja, program
funkcjonalno-użytkowy oraz studium
wykonalności potrzebne do zaprojektowania
i wybudowania Wodnego Centrum Rekreacji
w Działdowie wraz z infrastr. techn. i drogową
inwestor: Gmina Miasto Działdowo
usługa projektowa: 2010-2011r
szacowany koszt inwestycji: ok.35 mln zł
powierzchnia użytkowa budynków: 6025m2

pow. lustra wody niecek basenowych: 588m2

pow. zagospodarowania terenu: 2,98ha  
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PARKI PODJASNOGÓRSKIE W CZĘSTOCHOWIE
PARK im. STANISŁAWA STASZICA
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
zadania polegającego na rewaloryzacji Parków
Podjasnogórskich w Częstochowie
inwestor: Urząd Miasta Częstochowy
projekt: 2004r. - 2005r.
realizacja: 2006r. - 2008r.
koszt inwestycji: powyżej 7 mln zł
nagroda: MODERNIZACJA ROKU 2008
powierzchnia powyżej 5,4 ha 

PARKI PODJASNOGÓRSKIE W CZĘSTOCHOWIE
PARK 3-go MAJA
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
zadania polegającego na rewaloryzacji Parków
Podjasnogórskich w Częstochowie
inwestor: Urząd Miasta Częstochowy
projekt: 2004r. - 2005r.
realizacja: 2006r. - 2008r.
koszt inwestycji: powyżej 7mln zł
nagroda: MODERNIZACJA ROKU 2008
powierzchnia: około 6,4 ha 

TERENY PARKOWE W OLEŚNICY
projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji
terenów parkowych zieleni i turystyki w Oleśnicy
inwestor: Miasto Oleśnica
projekt: 2008r. - 2009r.
realizacja: 2009r. - 2012r.
koszt inwestycji: powyżej 13,5 mln zł
I nagroda w konkursie  architektonicznym 2008r.
powierzchnia 56,3 ha  

TERENY REKREACYJNE W WARSZAWIE
konkurs na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul.
Frontowej w dzielnicy Rembertów M.ST.
Warszawy
inwestor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Rembertów
koncepcja konkursowa: 2013r.
szacunkowy koszt inwestycji: powyżej 1,9 mln zł
wyróżnienie w konkursie 2013r.
powierzchnia 2 ha  

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
koncepcja Ogrodu XXI wieku z pawilonem
wystawienniczym - Rewitalizacja obszaru
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
inwestor: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
koncepcja konkursowa: 2013r.
szcunkowy koszt inwestycji: 45 mln zł
powierzchnia użytkowa: 3500m2
powierzchnia zagospodarowania 2,5 ha 

PLAC KONSTYTUCJI W WARSZAWIE
konkurs na koncepcję architektoniczno-
przestrzenną zagospodarowania Placu
Konstytucji w Warszawie
inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
koncepcja konkursowa: 2001r.

NOWY RYNEK W SZCZYRKU
konkurs urbanistyczno-architektoniczny na
opracowanie koncepcji zagospodarowania
centrum miasta Szczyrk
inwestor: Urząd Miejski w Szczyrku
koncepcja konkursowa: 2004r.
wyróżnienie I stopnia w konkursie architekt. 2004r.
powierzchnia: 5,5 ha

RYNEK I PLAC ŚW. JANA W SANOKU
konkurs architektoniczny jednoetapowy na
opracowanie projektu modernizacji Placów
Rynku i Św. Jana w Sanoku
inwestor: Gmina Miasto Sanok
koncepcja konkursowa: 2004r.
szacunkowy koszt inwestycji: 2,6 mln zł
powierzchnia zagospodarow. terenu: pow. 0,8 ha

PLACE  DASZYŃSKIEDO I BIEGAŃSKIEGO
ALEJE N. M. P. W CZĘSTOCHOWIE
zagospodarowanie Placów Daszyńskiego i
Biegańskiego w Częstochowie wraz z łączącym
place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny
inwestor: Urząd Miasta Częstochowy
koncepcja konkursowa: 2007r.
szacunkowy koszt inwestycji: 46 mln zł
III nagroda w konkursie architektonicznym 2007r.
powierzchnia powyżej 7,2 ha 

KATOWICE RYNEK
konkurs na koncepcję architektoniczną
zagospodarowania przestrzeni publicznych w
obszarze centrum Katowic
inwestor: Miasto Katowice
koncepcja konkursowa: 2012r.
szacunkowy koszt inwestycji: powyżej 39mln zł
powierzchnia zagospodarow. terenu: pow. 3,2 ha

RYNEK I PARK W JORDANOWIE
konkurs na koncepcję architektoniczno-
urbanistyczną rewaloryzacji płyty rynku w
Jordanowie wraz z obszarem przyległym
inwestor: Gmina Miasto Jordanów
koncepcja konkursowa: 2009r. - 2010r.
szacunkowy koszt inwestycji: 4 mln zł
powierzchnia zagospodarowania terenu: pow.15 ha

PLAC WOLNICA W KRAKOWIE
konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej placu Wolnica
w Krakowie
inwestor: Gmina Miejska Kraków oraz
Art Marketing Syndicate S.A.
koncepcja konkursowa: 2009r.
szacunkowy koszt inwestycji: ponad 12 mln zł
powierzchnia powyżej 0,35 ha 

RYNEK W RAKOWIE
konkurs na koncepcję architektoniczno-
urbanistyczną rewitalizacji rynku w Rakowie
wraz z terenami przyległymi
inwestor: Gmina Raków
koncepcja konkursowa: 2009r.
szacunkowy koszt inwestycji: powyżej 13 mln zł
powierzchnia zagospodarow. terenu: pow.3,5ha

CMENTARZ KOMUNALNY W ZABRZU
konkurs na opracowanie koncepcji cmentarza
komunalno-wyznaniowego w Zabrzu-Zaborzu
inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu
koncepcja konkursowa: 2005r.
I nagroda w konkursie  architektonicznym 2005r.
powierzchnia zagospodarowania terenu: ok. 20 ha
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ZAGOSPODAROWANIE JARU RZEKI BRZEŹNICY
W PŁOCKU
konkurs architektoniczno-urbanistyczny na
koncepcję zagospodarowania przestrzennego
jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku
inwestor: Gmina Miasto Płock
koncepcja konkursowa: 2013r.
szacunkowy koszt inwestycji: 50 mln zł
powierzchnia terenu opracowania: ok. 169 ha
  

parki urbanistyka place



obiekty inżynierskie i przemysłowe
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KŁADKA PIESZO-ROWEROWA NA RZECE BUG
konkurs na opracowanie koncepcji architekto-
niczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez
rzekę Bug w miejscowości Niemirów
inwestor: Gmina Mielnik
koncepcja konkursowa: 2013r.
szacunkowy koszt inwestycji: 7 mln zł
II nagroda w przeglądzie Z:A: Award 2013
Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma
długość kładki 300m; główne przęsło 150m

PORT ŻEGLARSKI ŻNIN
koncepcja programowo-przestrzenna portu
żeglarskiego wraz z budynkiem szkoleniowo-
warsztatowym w Żninie
inwestor: Urząd Miejski w Żninie
projekt koncepcyjny: 2009r.
koszt inwestycji: powyżej 42,5 mln zł
powierzchnia zagospodarowania terenu: pow. 2,1 ha
 

DRUKARNIA GLIWICE 
projekt rozbudowy zakładu poligraficznego GREG
Gliwice ul. Poezji 19
inwestor: prywatny
projekt: 2003r.
realizacja: 2004r.
łączna pow. użytkowa 2476m2

INNE OBIEKTY kubaturowe:
▪ serwis i zakład blacharsko-lakierniczy DAEWOO
▪ serwis samochodowy NISSAN
▪ hala przemysłowa  KORAL w Rzeszowie
▪ budynek biurowy oraz magazyny gazów
technicznych w Rzeszowie
▪ budynek handlowy oraz magazyny gazów
technicznych w Sanoku
INNE OBIEKTY przestrzenne :
▪ fontanny np. Skwer Solidarności w Częstochowie
▪ mostki piesze, pomosty np. w Parkach
Podjasnogórskich w Częstochowie
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MOST I PLANTY W OLSZTYNIE
konkurs architektoniczno-urbanistyczny na
połączenie Parku Podzamcze, Parku Centralnego
i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant)
przy jednoczesnej przebudowie mostu Św.
Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w
Olsztynie
inwestor: Gmina Olsztyn
koncepcja konkursowa: 2014r.
szacunkowy koszt inwestycji: 24,6 mln zł
wyróżnienie w konkursie architekt. 2014r
powierzchnia mostu 984m2

powierzchnia zagospodarowania terenu: pow. 2,9 ha

inżynierskie

przemysłowe



budownictwo usługowe
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MUZEUM W SANOKU - GALERIA ZDZISŁAWA
BEKSIŃSKIEGO
dokumentacja projektowo - kosztorysowa
dobudowy skrzydła przy istniejącym budynku
zamku, dobudowa skrzydła do budynku
administracyjno-magazynowego, dobudowa
piwnicy do zamku
inwestor: Muzeum Historyczne w Sanoku
projekt: 2006r. - 2007r.
realizacja: 2010r. - 2013 r.
koszt inwestycji: powyżek 12 mln zł
powierzchnia użytkowa: 2300 m2

powierzchnia zagospodarowania: powyżej 1,1 ha
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PAWILON '1909' MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO
dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany
sposobu użytkowania budynku obserwatorium
astronomicznego na "Pawilon wystawienniczy
'1909' Muzeum Częstochowskiego"
inwestor: Urząd Miasta Częstochowy
projekt: 2007r.
realizacja: 2008r. - 2009r.
koszt inwestycji: powyżej 3 mln zł
powierzchnia użytkowa 162m2  

OBIEKT HANDLOWY W JASTRZĘBIU ZDROJU
dokumentacja projektowo - kosztorysowa
modernizacji targowiska Arki Bożka w Jastrzębiu
Zdroju
inwestor: Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju
projekt: 2006r. - 2008r.
szacowany koszt inwestycji: powyżej 47,5 mln zł
powierzchnia użytkowa 8774m2

powierzchnia zagospodarowania terenu 11405m2

PRZEDSZKOLE
dokumentacja projektowo - kosztorysowa
przedszkola w Złotym Potoku
inwestor: Urząd Gminy Janów
projekt: 2008r. - 2009r.
I nagroda w konkursie architektonicznym: 2007r.
koszt inwestycji: powyżej 1,6 mln zł
powierzchnia użytkowa 402m2

powierzchnia zagospodarowania: 1334 m2

KOMPLEKS EDUKACYJNY W ŚWIDNICY
konkurs na opracowanie architektoniczo-
urbanistyczne zagospodarowania terenów poko-
szarowych w obszarze pomiędzy ulicą Parkową,
Esperantystów, Łączną i Hetmańską w Świdnicy
inwestor: Powiat Świdnicki
koncepcja konkursowa: 2008r.
wyróżnienie w konkursie architekt. 2008r.
szacunkowy koszt inwestycji: ok. 137 mln zł
powierzchnia użytkowa: ok. 27200 m2

powierzchnia zagospodarowania: ok.15,8 ha

CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNO -
SPORTOWE CHOTOMÓW
koncepcja centrum edukacyjno - kulturalno -
sportowego, Chotomów, Gmina Jabłonna
inwestor: Gmina Jabłonna
koncepcja konkursowa: 2009r.
szacowany koszt inwestycji: powyżej 64,9 mln zł
powierzchnia użytkowa: 13784m2

URZĄD MIASTA W CZECHOWICACH
DZIEDZICACH
koncepcja architektoniczno-urbanistyczna
wielofunkcyjnego obiektu użyteczności
publicznej miejskiej biblioteki publicznej i urzędu
miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
inwestor: Gmina Czechowice -Dziedzice
koncepcja konkursowa: 2013r.
szacowany koszt inwestycji: powyżej 23 mln zł
powierzchnia użytkowa 3432m2

powierzchnia zagospodarowania terenu: 2,1ha

OŚRODEK WCZASOWO-WYPOCZYNKOWY
projekt architektoniczno budowlany rozbudowy i
modernizacji ośrodka wczasowo-
wypoczynkowego w Przedmieściu Czudeckim
inwestor: Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami
Hutniczymi "CENTROSTAL"
projekt: 2002r.
powierzchnia użytkowa: 3125m2

KAMIENICA RYNEK 6 "DOM PLASTYKÓW"
projekt przebudowy i remontu budynku przy
Rynku 6 w Gliwicach
inwestor: prywatny
projekt: 2003r
realizacja: 2004r
powierzchnia całkowita 1025m2

powierzchnia działki 0,0304 ha
budynek wpisany do rejestru zabytków

usługowe

MCK KATOWICE
koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Międzynarodowego Centrum Kongresowego
w Katowicach
inwestor: Miasto Katowice
koncepcja konkursowa: 2008r.
szacowany koszt realizacji: około 300 mln zł
powierzchnia użytkowa 33990m2

powierzchnia zagospodarowania: 6,1ha

ZABUDOWA USŁUGOWO-MIESZKANIOWA
konkurs na koncepcję architekt.-urbanist.
zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej
przy ul. Wojska Polskiego Kielcach
inwestor: Condite Sp. z o.o. Development S.K.A.
w Kielcach
koncepcja konkursowa: 2013r.
szacunkowy koszt inwestycji: ok. 50mln zł
powierzchnia całk. części mieszkalnej: 1648m2

powierzchnia całk. części usługowej: 11245m2

parking podziemny: 4253m2

mieszkaniowe

'ZIELONE WZGÓRZA'
konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zabudowy
mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej na
osiedlu 'Zielone Wzgórza' w Murowanej
Goślinie
inwestor: Spółdzielnia Mieszk. 'Zielone Wzgórza'
koncepcja konkursowa: 2008r
powierzchnia zagospodarow. terenu:ok. 2,1 ha

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
dokumentacja budowlano - kosztorysowa
budynku mieszkalno-usługowego w Szklarskiej
Porębie
inwestor: prywatny
projekt: 2002r.
realizacja: 2007r.
powierzchnia użytkowa ok. 690m2

powierzchnia działki: 370m2

ZABUDOWA MIESZKALNA WIELORODZINNA
oferta z koncepcją przetargową na
kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z parkingiem oraz
infrastrukturą przy ul. Toszeckiej w Gliwicach
inwestor: Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Bud. Społeczn. Sp. z o.o. Gliwice
oferta + koncepcja przetargowa: 2012r.
szacunkowy koszt inwestycji: ok. 5,5 mln zł
powierzchnia użytkowa budynku: 1590 m2

powierzchnia zagospodarow. terenu: ok. 0,37 ha

ZABUDOWA USŁUGOWO-MIESZKALNA
konkurs na koncepcję architektoniczno-
urbanistyczną rewaloryzacji płyty rynku w
Jordanowie wraz z obszarem przyległym
inwestor: Gmina Miasto Jordanów
koncepcja konkursowa: 2009r. - 2010r.



programy funkcjonalno-użytkowe

analizy opłacalności i studia wykonalności
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WODNE CZENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE
koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy oraz
studium wykonalności dla potrzeb  zaprojektowa-
nia i wybudowania Wodnego Centrum Rekreacji
w Działdowie wraz z infrastrukt. techn. i drogową
inwestor: Gmina Miasto Działdowo
usługa projektowa: 2010-2011r
szacowany koszt inwestycji: ok.35 mln zł
powierzchnia użytkowa budynków: 6025m2

łączna pow. lustra wody niecek basenowych: 588m2

łącznie pow. zagospodarowania terenu: 2,98 ha

PARK WODNY W PŁOCKU
koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy oraz
analiza opłacalności potrzebne do zaprojekto-
wania i wybudowania inwestycji pn. "Budowa
Parku Wodnego przy A. F. Kobylińskiego
w Płocku wraz z infrastrukt. techn. i drogową"
inwestor: Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Płock
usługa projektowa: 2012r.
szacowany koszt inwestycji: ok. 33 mln zł
powierzchnia użytkowa budynków: 4518m2

łączna pow. lustra wody niecek basenowych: 641m2

łącznie pow. zagospodarowania terenu: 8,98 ha
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ROZBUDOWA WROCŁAWSKIEGO PARKU
WODNEGO
opracowanie koncepcji oraz programu
funkcjonalno-użytkowego wybudowania basenów
zewnętrznych na terenie Wrocławskiego Parku
Wodnego S.A.
inwestor: Wrocławski Park Wodny S.A.
usługa projektowa: 2010r. - 2011r.
koszt inwestycji: ok. 13 mln zł
powierzchnia użytkowa: 196m2

łączna pow. lustra wody niecek: 760m2

łącznie powierzchnia zagospodarowania: 1606m2

PŁYWALNIA RÓŻAN
opracowanie analizy kosztów budowy oraz
eksploatacji krytej pływalni dla gminy Różan
inwestor: Gmina Różan
usługa projektowa: 2008r.
koszt inwestycji: ok. 23 mln zł
powierzchnia użytkowa: do 2200m2

łączna pow. lustra wody niecek: 312,5m2

łącznie powierzchnia zagospodarowania: 1,16 ha

KĄPIELISKO OTWARTE W CZĘSTOCHOWIE
program funkcjonalno-użytkowy modernizacji
miejskiego basenu rekreacyjnego w Często-
chowie przy ul. Dekabrystów
inwestor: Gmina Miasto Częstochowa
usługa projektowa: 2009r.
koszt inwestycji: ok. 11 mln zł
łączna pow. lustra wody niecek: ok. 800 m2

obiekt zrealizowany w 2011r.

P.F.U.
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