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BIZfolIo

Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją 

firmową pracowni Wojtyś Wójtowicz Architekci. Mamy 

nadzieję, że pozwoli ona Państwu poznać nas lepiej i zachęci 

do wspólnego budowania i tworzenia ekscytujących 

projektów.

- Marcin Wojtyś, współwłaściciel
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DZIeń DoBry

Obecnie WWA to grupa projektowa, skupiająca kilkunastu 

wybitnych specjalistów rozlokowanych w trzech kluczowych 

miastach Polski.  

Siedziba główna pracowni mieści się w Poznaniu, tam też 

powstała spółka Wojtyś Wójtowicz Architekci. Obecnie 

posiadamy również oddziały w Warszawie oraz Krakowie. 

Struktura organizacyjna została podzielona ze względu na 

rozmiar, predyspozycje zespołu oraz oczekiwania rynkowe. 

W Poznaniu realizujemy projekty w skali XL, L, w biurze 

oprócz architektów pracują inżynierowie branży 

elektrycznej oraz sanitarnej. 

W Warszawie zlokalizowane jest nasze centrum biznesowe. 

Jego zadaniem jest pozyskiwanie nowych kontraktów, 

kontakt na szczeblu międzynarodowym oraz bieżąca 

obsługa klientów kluczowych posiadających siedzibę w 

stolicy. W Krakowie realizujemy tematy w skali XS, S 

(wnętrza komercyjne oraz zabudowa indywidualna). 

o NAS

Poprzez budowanie partnerskich relacji opartych na 

wzajemnym zaufaniu i chęci osiągnięcia wspólnego celu, 

chcemy budować współpracę z klientami, którzy potrafią 

docenić jakość architektury ale też dokumentacji i bieżącej 

obsługi. Wierzymy, że nasz sukces jest sukcesem naszych 

odbiorców, partnerów, a na końcu użytkowników. 

Osiągnijmy go razem! 

NASZA WIZJA

NASZA MISJA

Pragniemy, jako interdyscyplinarny zespół architektów, inżynierów i projektantów, dostarczać najwyższej jakość dokumen-

tację w operaciu o oryginalne, świadome społecznie, kulturowo, ultraprecyzyjne projekty. 
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50+

Lat na rynku

Pracowników

Projektów

Klientów

INNA PERSPEKtyWA - oKREśLA NASZE 

PoDEjścIE Do PRojEKtoWANIA. StARAMy SIę 

NA KAżDy PRojEKt PAtRZEć ocZAMI 

ZARóWNo KLIENtA, oDBIoRcy KońcoWEgo 

jAK I gENERALNEgo WyKoNAWcy. 

WWA

Infrastruktura technicza, obecne możliwości, pozwalają 

nam na niczym nie zakłóconą współpracę między 

jednostkami oraz bardzo szybkie realizowanie potrzeb 

naszych klientów, nierzadko na miejscu, w ich siedzibach. 

Wszystko to dzięki rozproszeniu i organizacji, w oparciu o 

najnowsze technologie.

Wojtyś Wójtowicz Architekci to młoda pracownia, 

której początki sięgają 2012. Założycielami byli Wojtyś 

Marcin oraz Wójtowicz Szymon. 
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fIrMy
HIsTORIA

2012 2017 2019

DZISIAJ20182015

Zawiązuje się spółka Wojtyś Wójtowicz Architekci. 
Odtąd dorobek firm WMA i SWARCH, będzie 
stanowił o sile zespołu WWA.

Otwarcie oddziału w Warszawie.  Wolumen 
roczny przekracza 50 tyś. m2 projektowanej 
powierzchni. 

Rozbudowa oddziału Krakowskiego, WWA 
przekracza 500 tyś. m2 powierzchni całkowitej, 
przy, której wykorzystywane byly nasze projekty!

WWA posiada reprezentację w 3 silnych 
ośrodkach miejskich w Polsce. Realizuje duże 
tematy komercyjne, przestrzenne i mniesze - 
prywatne.

Otwarcie oddziału wnętrz i projektów zabudowy 
jednorodzinnej w Krakowie. Powstanie marki 
NOWW.

Przeprowadzka do nowej siedziby w centrum 
Poznania. Firma po raz pierwszy zatrudnia 
bezpośrednio ponad 10 osób, pośrednio kolejne 
15.

DZISIAJ JUtro

Dzisiaj Pracownia Wojtyś Wójtowicz Architekci 

przestaje być anonimowa. Dzięki realizacjom, których 

sukces komercyjny nie bylby możliwy bez naszego 

zaangażowania, umiejętności i wiedzy - powoli, lecz 

skutecznie budujemy swoją pozycje na rynku. Będąc 

skupionym na dużych tematach komercyjnych, 

rozumiemy, że za sukcesem musi stać czas.

Celem na jutro jest zbudowanie tożsamości firmy 

w oparciu o zrealizowane tematy ukazującej ją jako 

profesjonalna, odpowiedzialna i zdolna do realizacji 

największych tematów, interdyscyplinarna platforma 

projektowa. Za 5 lat chcemy być umieszczani w tym 

samym rozdzielniku co najwięksi w branży. Wiemy, że 

bez ciężkiej pracy tego nie osiągniemy, stąd już dziś 

zabieramy się do działania! 

Pracownia Wojtyś Wójtowicz Architekci została zainicjowana przez dwóch wieloletnich przyjaciół, Wojtysia Marcina 

i Wójtowicza Szymona. Absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2018 dołączył do zespołu 

Wojciech Nowak, stając się jednocześnie partnerem i szefem naszej spólki córki NoWW. 

W tRAKcIE PIERWSZycH 7 LAt DZIAłALNoścI, PRAcoWNIA 

MIAłA PRZyjEMNość PRojEKtoWAć W KRAjU, NA KoNtyNENcIE 

AMERyKAńSKIM, WySPAcH BAHAMA oRAZ NA DALEKIM 

WScHoDZIE. W tyM cZASIE UDAło SIę ZAPRojEKtoWAć BLISKo 

500 tyś. M2. PoWIERZcHNI cAłKoWItEj. 
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o sile zespołu stanowią ludzie, staramy się aby nasza pracownia była wypełniona ludźmi, którymi sami byśmy 

chcieli być! Są wśrod nas architekci, projektanci, inżynierowie, konstruktorzy, jest pilot, kilku żeglarzy, malarka, 

kickboxerka i stolarz.  Każdy z nich stanowi o naszej sile, zachęcamy do przekonania się tym! 

ZArZąDU
KOmunIKAT

Wierzę, że jako zespól jesteśmy w stanie 

zaprojektować praktycznie każdy obiekt. Jesteśmy 

świadomi swoich możliwości, to co kiedyś 

stanowiło granicę, dzisiaj jest odległym i 

zapomnianym przystankiem. Przekonany jestem, że 

po dzisiejszych ograniczeniach, jutro również 

pozostanie jedynie ślad, do którego się przyczyniły! 

Wojtyś MARcIN

MARcIN Wojtyś SZyMoN WójtoWIcZ

WojcIEcH NoWAK

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, ODDZIAŁ WARSZAWA

WWA Warszawa WWA Poznań

NOWW - Partner Kraków

“chciałbym, w perspektywie, 5, może 10 lat 

poczuć to, co czuł Howard Roark stojąc na 40stym 

piętrze zaprojektowanego przez siebie 

wieżowca w centrum Nowego jorku.”

Stawiamy na stały rozwój.

Nie boimy się wyzwań.

Rozwiązujemy problemy z pozoru nie do 

rozwiązania.

Nasza praca sprawia nam satysfakcję i 

spełnienie.

Wierzymy, że precyzyjna, dokładna dokumentacja 

potrafi zaoszczędzić czas i pięniadzę podczas 

budowy. Przemyślane, oparte o interdyscyplinarne 

pomysły, rozwiązania, których podstawy leżą nie 

tylko w teorii, a także w doświadczeniu architekta to 

fundament pracy z przestrzenią. Naszym mottem 

jest:

INNA PERSPEKtyWA - staramy się patrzeć na 

problemy pod kątem, który gwarantuje optymalne 

ich rozwiązanie, nie zawsze oznacza to, że patrzymy 

wprost! 

NASZA fIloZofIA

ZeSpół

Mgr Inż. arch, student 

studiów doktoranckich. 

Absolwent Politechniki 

Krakowskiej, dyplom 

uzyskany  z wyróżnieniem 

w roku: 2009. Stypendysta 

na Uniwersytecie w 

Knoxville, Tennessee. 

Mgr inż. arch. Absolwent 

Politechnik Krakows-

kiej, dyplom uzyskany w 

roku: 2009. Wielokrotnie 

nagradzany publikacjami 

architekt wnętrz. 

Mgr Inż. arch, student 

studiów doktoranckich. 

Absolwent Politechniki 

Krakowskiej, dyplom 

uzyskany w roku: 2009 - 

zwycięzca konkursu na 

najlepszy dyplom roku 

TUP. Stypendysta na 

Uniwersytecie w Weimarze.
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Zarząd: 

Wojtyś Marcin, mgr inż. arch. - Warszawa

Wójtowicz Szymon, mgr inż. arch. - Poznań

Partnerzy:

Nowak Wojciech, mgr inż. arch. - Kraków

Architekci: 

Banach Magdalena, mgr inż. arch. - Poznań 

Dac Agata, mgr inż. arch. - Kraków

Asystenci: 

Knapacz Ewa, inż. - Poznań

Brzuchańska Iga, mgr inż. arch. - Kraków

Instalacje sanitarne: 

Klitkowski tomasz, mgr inż. - Poznań

Instalacje elektryczne: 

Wojtaszek łukasz, mgr inż. - Poznań

Konstrukcje:

Drzewiecki Przemysław, mgr inż. - Poznań

Krupecka joanna, mgr inż. - Poznań (żelbety)

Dąbrowski Bartłomiej, mgr inż. - Poznań (stal)

pełNA lIStA ZeSpołU
Na miejscu w naszej pracowni - dosłownie - pracują specjaliści branżowi. Przy projektach zlecanych “w pakiecie” 

nasz zespół kubaturowy projektuje “ramię, w ramię”. obecnie w siedzibie w Poznaniu poza Architektami, 

projekty, na miejscu opracowują projektanci brany Sanitarnej oraz Eletrycznej. Docelowo zespół zostanie 

uzupełniony inżynierów konstrukcji.

PRZEMySłAW DRZEWIEcKI toMASZ KLItKoWSKI

łUKASZ WojtASZEK

Konstruktor Poznań Instalator Sanitarny Poznań

Instalator Elektryczny Poznań

ZeSpół BrANŻoWy

Mgr Inż. Absolwent 

Politechniki  Poznańskiej, 

dyplom na wydziale  

Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska w roku: 2007.

Mgr Inż., Absolwent 

Politechniki Poznańskiej, 

dyplom na wydziale 

Elektrycznym uzyskany w 

roku: 2007. Świadectwo 

SEP powyżej 1kV (d+e). 

Mgr Inż. Absolwent 

Politechniki Poznańskiej, 

dyplom na wydziale 

Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii 

Środowiska uzyskany w 

roku: 2004
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proJekty
nAsZE

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami 

zrealizownaymi w naszej pracowni. Zaprezentowane prace 

stanowią ułamek naszego dorobku, mamy nadzieję, że 

przypadną one państwu do gustu. Osobiście z każdego z nich 

jesteśmy dumni, nie ukrywamy, że liczymy, iż w następnej edycji 

Bizfolio uda nam się zamieścić wspólnie zrealizowany temat. 

www.wojtyswojtowicz.pl
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KLIENt: Greater Poland Capital

ArcHItektoNIcZNe
pROJEKTY

Uczciwa, odpowiedzialna, trwała, pełna kultury, która różni ją od ... budownictwa. 

Taka powinna być architektura, pełna światła i jego gry z cieniami, 

zaangażowana, znajdująca odpowiedzi. 

W naszym procesie poszukujemy rozwiązań prostych, szytych na miarę, 

jednocześnie utilitarnych. Na pewnym poziomie percepcji wszyscy jesteśmy 

tacy sami. W tej przestrzeni, która nas różni jest miejsce dla architektury, którą 

chcemy tworzyć. 

A/01. opeN HoUSe - poZNAń

Osiedle otwarte stanowi zaprzeczenie obecnie realizowanych zamkniętych, niedostępnych założeń mieszkaniowych. 

Zależało nam na stworzeniu poczucia komfortu poprzez usuwanie barier. Mocna, charakterystyczna bryła miała nawiązywać 

do młodego charaktureu miejsca, a sam budynek ma stanowić o przyszłym charakterze miejsca. Dużo przestrzeni otwartej, 

zieleń, naturalne, lokalne surowce. 
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KLIENt: AWBUD S.A., TKALNIA SP. Z O.O.

A/02. tkAlNIA - pABIANIce

Spełnienie marzeń niejednego architekta. Zabytkowa tkanka, stara włókiennicza zabudowa Pabianic i projekt 

rewitalizacji fabryki Krusche&Ender. Obiekt wpisany do rejestru zabytków (część), stanowił wyzwanie, jednak efekty, jak 

zawsze w przypadku tego typu inestycji przerosły chyba oczekiwania wszystkich. Nowe centrum kulturalne, zakupowe i 

rozrywkowe powstało na obszarze blisko 3 ha i stanowi pierwszy etap prawdziwej rewitalizacji jednego z najciekawszych 

miast w Polsce.
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KLIENt:

KLIENt:

PTB NICKEL SP. Z O.O.

GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.

A/04. GoMeZ - poZNAń

Na zlecenie PTB NICKEL, wiodącego wykonawcy robót budowlanych w Wielkopolsce, zrealizowaliśmy temat budowy 

Centrum Sterowania Siecią dla poznańskiej spółki gospodarującej wodą i ściekami - AQUANET S.A. Na fundamentach starej 

maszynowni powstał nowoczesny, kameralny obiekt biurowy, stanowiący serce sieci dystrybucji dla miasta Poznania. 

Praca konkursowa dla GOMEZ.PL, na siedzibę główną stacjonarnego sklepu marki w Poznaniu. W zamyśle bardzo jasny, 

lekki obiekt, nawiązujący materiałami do Hiszpanii i południowych nadbrzeży Europy. Klimat środziemnomorski, wraz z jego 

temperamentem przeniesiony wprost do Poznania. Ostatecznie 2 miejsce, obecnie dla firmy GOMEZ realizujemy kolejny 

obiekt handlowy o powierzchni około 30 tyś. m2. 

A/03. ceNtrUM SteroWANIA 
SIecIą - poZNAń
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A/05. Jtc - poZNAń

KLIENt: MAIN HOLDING

W samym sercu Poznania, przy jednym z najruchliwszych w Europie wezłów przesiadkowych komunikacji miejskiej, na 

granicy pomiędzy starym a nowym, zlokalizowaliśmy kompleks wielofunkcyjnych wież. Hotel, biura, galeria handlowa, 

zabudowa mieszkaniowa. Wszystko w ramach jednego zepsołu. Prosta architektura, czysta, wymagająca. Przestrzeń 

publiczna stanowiąca priorytet oraz wysokiej jakości wnętrza stanowią o wyjątkowości projektu Jeżyce Tower Complex. 
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Na zboczu, przy lesie, wśród drzew sosnowych 

powstał projekt domu jednorodzinnego, który miał 

stanowić połączenie lokalnej tradycji opartej na 

goncie z nowczesnością. Drewaniana czapa, 

załamanie bryły, nadają całości wyjątkowego pazura. 

Palone drewno, jezioro, przystań x beton, szkło, stal. 

Taka kombinacja gwarantuje wyjątkowe 

oddziaływanie na zmysły, wrażenia przestrzenne i 

doznania sensoryczne. Mamy nadzieję,że wszystko to 

udało nam się uchwycić w projekcie LAKE1.

KLIENt:

KLIENt:

Prywatny

Prywatny

D/02. prZyleSIe

D/01. lAke1

Dom dla znanego kierowcy rajdowego. 

Przepiękna lokalizacja, wymagająca, rożnica 

poziomów między drogą a “poziomem 0”:  5m. Szkło 

ukryte za drewnianymi żaluzjami, beton, ogrod 

niedostępny dla niepożądanych gości. 

KLIENt: Prywatny

D/03. cUBIcA



KLIENt: URZĄD MIASTA WARSZAWY.

Praca konkursowa. Zadanie polegało na rewitalizacji placu Narutowicza w Warszawie, ze szczególnym naciskiem na 

poprawę komunikacji w rejonie. Nasza interpretacja polegała na stworzeniu realnego planu, opartego o nowy, bezpieczny i 

wygodny układ komunikacyjny z uwzględnieniem priorytetu komunikacji publicznej. Bez przywracania historycznego zarysu 

zabudowy, z nowym placem i podziemną, otrwartą i bezpieczną przestrzenią dla pieszych.
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pROJEKTY 

Urbanistyka i planowanie w naszej pracowni mają szczególne miejsce. Gdyby 

projekty kategoryzować pod wzgłędem skali w korelacji do ich znaczenia, chyba 

nie ma większej odpowiedzialności nad rozległymi projektami przestrzennymi. 

Ulice, place, parki, dzielnice ... miasta, ilość zmiennych powoduje, że poziom 

odpowiedzialności wzrasta niewspółmiernie. Równolegle przekłada się to na 

satysfkację i zadowolenie kiedy wszystkie elementy układanki zaczynają ze sobą 

współgrać, a projekt planistyczny zaczyna być tłem dla wybitnej architektury. 

W naszej grupie projektowej, liderem projektów planistycznych jest Szymon 

Wójtowicz. Jego wieloletnie odświadczenie i mnogie realizacje idealnie 

uzupełnianją wachlarz usług oferowanych przez WWA.  

U/01. plAc NArUtoWIcZA 

UrBANIStycZNe &
plANIStycZNe
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U/02. WolNe tory

INNY

U/03. kAtoWIce

Projekt ŚSPP Katowic powstał w wyniku wykorzystania metody analizowania i budowania sieci przestrzeni publicznych. 

Zbudowanie projektu sieci przestrzeni publicznych może być okazją do poprawy logiki struktury przestrzennej miasta pod 

warunkiem konsekwentnego wdrażania strategii integracji (poprawa atrakcyjności) jako część lokalnego programu 

rewitalizacji dla działań sektorowych. Katowice otrzymały plan realizujący sieć powiązań poszczególnych palców i ulic, 

szczególnie strategię połączenia północnej i południowej części śródmieścia w otoczeniu dworca, czego nie zastosowano 

w aktualnie przyjętej formie przebudowy. Powiązania wzmacniane są poprzez zdefiniowane i potencjalne potoki ruchu 

pieszych oraz żywotność granic przestrzeni publicznych określanymi krawędziami placów, ulic czy przestrzeni zielonych. 

Pozwoliło to na zharmonizowanie potencjałów elementów struktury przestrzennej śródmieścia. Projekt stał się pewnym 

głosem w dyskusji dot. transformacji Centrum Katowic - jako stolicy śląskiej konurbacji. 

KLIENt: URZĄD MIASTA POZNANIA / PKP - KONKURS

“Projektowany kompleks urbanistyczny Wolne Tory traktuje się jako potencjalny projekt strategiczny. Ustalenia planistyczne 

regulujące kolejne fazy przygotowań do realizacji zawierać powinny wskaźniki, które – podobnie jak w przypadku słynnych 

„projektów flagowych” (np.: HafenCity czy Lyon Cofluence) – wymuszą wysoki standard rozwiązań urbanistycznych i 

architektoniczno-budowlanych pod względem energooszczędności i innych kryteriów charakterystycznych dla 

zrównoważonej urbanistyki. Temu kierunkowi wdrażania zasad polityki architektonicznej odpowiadają również te elementy 

zapisu przyjętych rozwiązań, które podkreślają znaczenie aktywności parterów zabudowy i roli, jaką to odgrywa w 

kreowaniu odpowiedniego klimatu przestrzeni publicznej.”  - Fragment opisu pracy konkursowej za którą otrzymaliśmy 4 

nagrodę na ponad 100 zgłosoznych pracowni z całego świata. 

KLIENt:



KLIENt: Prywatny

Ścisłe centrum Krakowa zobowiązuje. Zaprojektowaliśmy butikowe apartamenty pod wynajem, w których chcieliśmy 

utrzymać klimat kamienicznego wnętrza połączony z przyjazną pastelową kolorystyką. Zaczerpnęliśmy trochę z Mid Century 

Modern i przełożyliśmy to na język NØWW. Sami chętnie się tam wprowadzimy.
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pROJEKTY

NOWW - jednostka projektowa zajmująca się projektami wnętrz oraz 

architekturą mieszkalną, jednorodzinną. 

Zespół projektowy skoncentrowany jest na indywidualnym podejściu do 

tematów oraz przykładaniu szczególnej uwagi do detali i precyzji wykonania w 

skali S.

“Lubimy projektować, tworzyć piękne i ponadczasowe przestrzenie. Naszym 

motywem przewodnim jest projektowanie czerpiące inspiracje z tego co 

prawdziwe,  realne i szczere. Łatwo w naszych pracach odszukać odwołania do 

kolorystyki porannej hali pośród tatrzańskich szczytów, faktury zszarzałej deski z 

pomostu ciągnącego się ponad wodami Soliny,  struktury przestrzennej 

zainspirowanej szorstkim, industrialnym charakterem hali produkcyjnej w 

Fabryce Porcelany w Katowicach.”

- Wojciech Nowak, partner, główny projektant wnętrz

W/01. oUrHoUSe/yoUrHoUSe

ArcHItektUry WNĘtrZ
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Architektura obiektu stanowiła dobry pretekst do 

stworzenia czegoś unikalnego. Dzięki otwartym i 

kreatywnym umysłom właścicieli powstało to piękne 

wnętrze. Utrzymane w duchu skandynawskiej 

kolorystyki i autentyczności materiałów, praca przy 

nim dała nam wiele przyjemności.

Jedną z głównych cech tego miejsca jest 

wielopłaszczyznowy eklektyzm. Mieszkanie 

znajdujące się w nowym budownictwie zderza się z 

wnętrzem obfitującym w osobliwe przedmioty 

vintage, za którymi stoi niejedna ciekawa historia. 

KLIENt:

KLIENt:

Prywatny

Prywatny

W/03. SkANDIA

W/02. GAlerIA

Stworzenie mieszkania w pracowni artystycznej to 

chyba marzenie każdego architekta. Nietypowa 

przestrzeń pozwoliła na projekt, który miał być 

idealnym tłem dla sztuki, którą śmiało 

wprowadziliśmy do wnętrza.

Wiodącym elementem koncepcji jest 

multizadaniowa zabudowa poprowadzona przez 

całą długość pomieszczenia. Charakterystycznym 

elementem jest drabina dzięki, której korzystanie z 

zabudowy staje się bardzo łatwe. Wszystko domyka 

pastelowa kolorystyka 

KLIENt:

KLIENt:

Prywatny

Prywatny

W/05. prAcoWNIA

W/04. DrABINA
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Kameralne, przyjazne, domowe wnętrze lobby wejściowego i dwóch sal rekrytacyjnych dla specjalistów z dziedziny 

pozyskiwania kluczowych pracowników. Celem było osiągniecie skrócenia dystansu między rekruterem, a przyszłym 

pracownikiem. Zrealizowany we współpracy z: Justyną Friedberg. 

KLIENt: Aterima  sp. z o.o.

Wk/01. AterIMA

Miejsce spotkań, prowadzone przez studentów medycyny Uniwerystetu Jagielońskiego. Kawiarnia, salon naukowy, bistro, 

cocktail bar w jednym. Zlokalizowane w centrum Krakowa, w kamienicy - Pałacu Spiskim. Klasyka i nowoczesność w 

zabytkowych wnętrzach. Świeżość wypełniona zapachem palonej kawy. Spotkania, koncerty, warsztaty i prelekcje będą 

stanowiły o tej kulturalno-naukowej perełce w sercu Krakowa. 

KLIENt: PRYWATNY INWESTOR

Wk/02. leGe ArtIS



Wojtyś Wójtowicz Architekci 0034 Wojtyś Wójtowicz Architekci 0035

Projekt wyspy gastronomicznej w galerii handlowej. Marka premium Temari Sushi. Projekt wizualizacji przestrzennej i wnętrz sieci sklepów ODO. 

KLIENt:KLIENt: Temari sp. z o.o.SKK sp. z o.o. .

Wk/04. teMArIWk/03. oDo



BIM - building information 

management - 

środowisko  budowy 

złożonych zestawów 

informacji do zarządzania 

projektowaniem, budową i 

eksploatacją.budowli.
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eko

Priorytetem w naszym działaniu jest obecnie 

wdrażany pakiet ekologiczny.  Jego założenia 

pozwalają oszczędzić papier oraz energię elektryczną, 

zmuszają nas do świadomej gospodarki zasobami, w 

szczególności wodą użytkową. Docelowo chcemy 

doprowadzić do sytuacji, w której zarówno my, jak 

i nasi kliencie - realizuejmy zadania z możliwie jak 

najniższym impaktem środowiskowym. 

BreeAM, leeD
BIm

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami od 

certyfikacji BREEAM oraz LEED. Naszym klientom 

doradzamy uruchomienie konsultantów już na etapie 

koncepcji w celu uniknięcia dodatkowych kosztów w 

kolejnych fazach projektowania.

SZyMoN WójtoWIcZ

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, ODDZIAŁ POZNAŃ

WWA - INNA PERSPEKTYWA

“W pracy wykorzystuję środowisko BIM 

dostarczane przez Archicada, firmy graphisoft. 

Pozwala mi to na swobodę w projektowaniu oraz 

umożliwia szybkie i proste przedstawienie 

efektów pracy przed Inwestorem. “

Pracujemy w środowisku AutoCad. Współpracujemy z asesorami BREEAM oraz 

LEED.

Pracujemy w środowisku BIM, na bazie 

oprogramowania Archicad.

Posiadamy własne drukarki 3d umożliwiające 

szybkie prototypowanie modeli.

Rozbudowana infrastruktura IT pozwala nam 

realizować międzybiurowe zadania.

Dysponujemy platformą internetową do szybkiej 

obsługi konferencji nawet dla 30 osób - online.

Elastyczność wymaga dostosowania się do klienta. 

Obecnie realizujemy tematy korzystając z dwóch 

najpopularniejszych platform. Z jednej strony 

pozostajemy wierni “starej szkole” i rysujemy 

używając AutoCad’a firmy Autodesk, z drugiej strony 

gonimy za nowinkami pracując w środowisku BIM, 

przy użyciu ArchiCada Graphisoftu. 

Znając obie platformy możemy w prosty sposób 

wychwycić plusy i minusy każdego z nich i w pełni 

wykorzystać ich pełen potencjał. 

W naszej pracowni panuje pełna standaryzacja, 

począwszy od nazw warstw, przez tabele, opisy, po 

nazwy plików. 

NASZA fIloZofIA



Posiadamy bazę kilku 

tysięcy detali projektowych, 

które opracowaliśmy na 

własne potrzeby jak i wielu 

znanych i szanowanych 

pracowni projektowych!
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BUDoWlANy
pROCEs pROJEKTOWY &

proJekt reAlIZAcJA

Posiadamy bogate doświadczenie w realizowaniu 

projektów od koncpecji, po projekty wykonawcze. 

Opracowaliśmy autorski program projektowy, który 

przy założeniu realizacji pełnego pakietu 

projektowego pozwala już na wczesnym etapie 

rysować w skali dokładności projektu wykonawczego. 

Dzięki ultra-precyzyjnemu podejściu do 

projektowania, dla tematów, które realizowaliśmy od 

koncepcji, po budowę, udało nam się uzyskać różnice 

w wycenach GW nawet na poziomie 1,5%! 

Posiadamy w naszym portfolio znaczącą ilość 

projektów, które prowadziliśmy równolegle z 

budową, dopełniająć jednocześnie obowiązków 

nadzorczych.  

jako interdyscyplinarny zespół staramy skupić się na projektowaniu w rozumieniu globalnym. Zaczynamy od 

koncepcji, kontynuujem przez uzyskanie dokumentów planistycznych, pozwoleń na budowę, po projekty 

wykonawcze i wreszczie powykonawcze gwarantujące bezpieczny odbiór obiektu. 

PRAcoWNIA WWA RoZPocZęłA SWojĄ DZIAłALNość oD 

oBSLUgI gENERALNycH WyKoNAWcóW NA BUDoWIE. 

ogRoMNE DośWIADZcZENIE ZDoBytE PRZy REALIZAcjI DUżycH 

tEMAtóW WyKoNAWcZycH PoZWALAjĄ NAM NA śWIADoME, 

oPtyMALNE I PREcyZyjNE PRojEKtoWANIE.



proJektóW
pEłnA lIsTA

Zebraliśmy dla Państwa listę obiektów, zaznaczamy, iż różne tematy realizowaliśmy w różym 

zakresie, dla każdego chętnie przedstawimy dokładny opis na żądanie! 

Podobno architekt nie powinien zakochiwać się w budynku, ten i tak przecież złamie mu serce, 

my uważamy, że to i tak zawsze jest związek na całe życie!

Architekt, jak nikt inny powinien być odpowiedzialny za swoje projekty, wobec historii, 

przestrzeni, społeczeństwa. Staramy się projektować tak, żeby bez zastanowienia 

podpisać się pod każdym naszym projektem.*

* na życzenie wskażemuy konkretny zakres, wraz z podaniem podstawowych parametrów, takich jak powierzchnia użytkowa, kubatura, oreintacyjne koszty projektu, budowy. Wymienione projekty zawierają wszystkie proejkty przy których pracowlaiśmy bez podziału na zakres.

GALERIA KASKADA - SZCZECIN

GALERIA AVENIDA (POZNAŃ CITY CENTER) - POZNAŃ

GALERIA POSNANIA - POZNAŃ

GALERIA MOKOTÓW / DESIGNER GALLERY - WARSZAWA

ROZBUDOWA DWROCA PKP ETAP 1 - POZNAŃ

ROZBUDOWA DWORCA PKP ETAP 2 - POZNAŃ

TUNEL + PERON SZYBKICH KOLEI - POZNAŃ

CASTORAMA KOMORNIKI - POZNAŃ

CASTORAMA - PABIANICE

CASTORAMA - GRUDZIĄDZ

CASTORAMA - SWARZĘDZ

CENTRUM HANDLOWE CASTORAMA - ZIELONA GÓRA 

TKALNIA - PABIANICE

RETAIL PARK - BOLESŁAWIEC

CENTRUM STEROWANIA SIECIĄ AQUANET - POZNAŃ

KOMPLEKS BIUROWY MB1 - KRAKÓW

ROZBUDOWA TERMINALU CARGO - ŁAWICA - POZNAŃ

BLUM DETAILING - SWARZĘDZ

PHOENIX CONTACT - TARNOWO PODGÓRNE

FABRYKA - NIEPRUSZEWO (NAZWA CELOWO UKRYTA)

JTC - POZNAŃ

GOMEZ - SUCHY LAS

GOMEZ PARK - SUCHY LAS

OSIEDLE OTWARTE - POZNAŃ

KOMPLEKS DOMÓW PRZYSTĘPNYCH - NASSAU, BAHAMY

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (x5)

HOTEL RADISSON - ZAKOPANE

ODO - KONCEPCJA WIZUALNA I PRZESTRZENNA

TEMARRI - KONCEPCJA STANDU GALERYJNEGO

KAMIENICA - UL. KANTAKA 2 I 4 - POZNAŃ

PROJEKTY WOJSKOWE - POMINIĘTO



proJektóW
pEłnA lIsTA

Zebraliśmy dla Państwa listę obiektów, zaznaczamy, iż różne tematy realizowaliśmy w różym 

zakresie, dla każdego chętnie przedstawimy pełen zakres na żądanie! 

Podobno architekt nie powinien zakochiwać się w budynku, ten i tak przecież złamie mu serce, 

my uważamy, że to i tak zawsze jest związek na całe życie!

Architekt, jak nikt inny powinien być odpowiedzialny za swoje projekty, wobec historii, 

przestrzeni, społeczeństwa. Staramy się projektować tak, żeby bez zastanowienia pod-

pisać się pod każdym naszym projektem.

proJekty
ZREAlIZOWAnE

Obecnie zgodnie z filozofią pracowni dążymy do realizacji własnych, indywidualnych projektów. 

Cenimy sobie wyjątkowość, staramy się budować własną tożsamość i rozpoznawalność marki.

W chwili wydania niniejszego BIZFOLIO, w realizacji wg naszych projektów pozostaje ok. 80 tyś. 

m2 powierzchni użytkowej.

W ramach grupy projektowej Wojtyś Wójtowicz Architekci oraz NoWW, udało nam się 

zrealizować kilkadziesiąt tematów. Przy niektórych pracowlaiśmy jako część zespołu, przy 

innych byliśmy liderami, a niektóre po prostu wspomagaliśmy jako konsultanci.* 
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Napisz do nas! Przywitaj 

się! Daj nam znać jak 

podobała Ci się niniejsza 

prezentacja! Będzie nam 

niezmiernie miło! 

hello@wojtyswojtowicz.pl

Więcej infomacji na temat naszej pracowni oraz partnerów znajdą Państwo w internecie na naszych stronach oraz 

profilach społecznościowych. Zachęcam do zapoznania się z naszymi profilami na linkedin, instagramie oraz 

facebook’u.

& prZyJAcIele  
sOCIAl

wojtyswojtowicz.pl

noww.pl

massprefab.com

fb.com/wojtyswojtowiczarchitekci

instagram.com/wojtyswojtowiczarchitekci

instagram.com/wojtysmarcin

instagram.com/noww_studio

linkedin.com/company/wojtyś-wójtowicz-architekci

linkedin.com/in/marcinwojtys

skype: wwa_office



Wojtyś Wójtowicz Architekci

ul. Sienkiewicza 22/18

60 818 Poznań

BIURO:           +48 61 307 15 14

  +48 61 307 15 15

 

WARSZAWA:     +48 696 026 307

POZNAŃ:       +48 698 425 502

KRAKÓW:       +48 601 738 806

@:   biuro@wojtyswojtowicz.pl 

W:        www.wojtyswojtowicz.pl
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DZIĘkUJeMy & 
ZAprASZAMy
Mamy nadzieję, że te kilka stron przybliżyło Państwu obraz 

naszej pracowni. Liczymy, że następne nasze spotkanie 

będzie nad arkuszem projektu, który wspólnie zrealizujemy. 

Dziękujemy za poświęcony, na lekturę niniejszego 

BIZFOLIO, czas.  

Spójrzmy na to z INNEJ PERSPEKTYWY - wspólnie! 
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WARSZAWA:               +48 696 026 307

POZNAŃ:                   +48 698 425 502

KRAKÓW:                   +48 601 738 806

@:   biuro@wojtyswojtowicz.pl 

W:        www.wojtyswojtowicz.pl

Dbamy o naszą planetę, za każde wydrukowane BIZFoLIo posadziliśmy 

jedno drzewo. Zastosowany papier pochodzi z odpowiedzialnego 

recyklingu, a nadruki wykonano przy użyciu atramentów na bazie wody.
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