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Arch–Deco sp. z o.o. istnieje na rynku od 26 lat i ze swoim znaczącym dorobkiem architektonicznym 
znajduje się w czołówce firm architektonicznych w kraju. Za  swoją pracę otrzymała szereg 
najwyższych nagród w dziedzinie architektury, między innymi trzy nagrody państwowe za wybitne 
osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury Ministerstwa Budownictwa, nagrody w konkursie 
POLSKI CEMENT w Architekturze oraz NAGRODY ROKU za najlepsze realizacje  Stowarzyszenia 
Architektów Polskich SARP. Ostatnio otrzymaliśmy najbardziej prestiżową w dziedzinie architektury 
nagrodę tj. HONOROWĄ NAGRODĘ Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 2013. Do naszych 
realizacji należy również wielofunkcyjny budynek Gdyńskiego Centrum Filmowego, w którym oprócz 
sal kinowych, pomieszczeń Gdyńskiej Szkoły Filmowej, znajdują się biura i usługi. Budynek ten otrzymał 
nagrodę Eurobuild Award w 2016. Obecnie po zmodernizowaniu siedziby posiadamy  prawie 500 
m2 powierzchni na trzech poziomach co zapewnia optymalne warunki do pracy dla całego zespołu.

Działalność projektowa  biura Arch – Deco Sp z o.o. obejmuje szeroki zakres funkcjonalny 
projektowanych obiektów, począwszy od budynków mieszkalnych, gastronomicznych, biurowych, 
przemysłowych oraz użyteczności publicznej a na projektach wnętrz skończywszy. Od 10 lat realizuje 
największe szpitale w Polsce takie jak budynek Akademii Medycznej CMI w Gdańsku czy obecnie 
realizowany zespół budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i budynek 
Akademii Medycznej CMN w Gdańsku. 

W ostatnich 3 latach zrealizowaliśmy obiekty biurowe Vectra w Gdyni, budynki biurowo-usługowe 
kompleksu Nowe Orłowo w Gdyni, a obecnie pracujemy nad projektem budynku biurowego dla firmy 
Intel oraz opracowujemy projekt budynku biurowo-usługowego na skwerze Plymouth w Gdynii.
Pracownia nasza posiada niezbędne doświadczenie w realizacji wielofunkcyjnych obiektów a co za 
tym idzie niezbędne kwalifikacje. Po rozbudowie siedziby, firma zatrudnia 38-u wykwalifikowanych 
projektantów, wykonujących powyższy zakres prac profesjonalnie, terminowo z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych i z zachowaniem najwyższych standardów estetycznych. 
Projekty wykonywane są na najwyższym poziomie.
Ponadto pragniemy podkreślić, iż nasi wysoko wykwalifikowani architekci opracowują projekty 
w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie Autodesk, Revit (technologia BIM), które 
daje gwarancję wykluczenia błędów na etapie projektowania, jak również pomaga architektom i 
projektantom przechwytywać i analizować pomysły we wstępnej fazie rozwoju, aby następnie lepiej 
zarządzać projektami na etapie dokumentacji i budowy. Posiadamy 26 licencji na wspomniane wyżej 
oprogramowanie oraz zespół architektów profesjonalnie posługujących się tym oprogramowaniem . W 
związku z powyższym chcielibyśmy cały projekt wykonać w programie Revit, co gwarantuje sprawny 
i efektywny przebieg realizacji planowanej inwestycji i ułatwia późniejsze zarządzanie budynkiem.
onadto oferujemy pełne zarządzanie projektami w zgodności z najważniejszymi certyfikacjami 
projektowymi, jak poniżej:.
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AFELTOWICZ  MICHAŁ  
BARANOWSKA EWA
BERENT  OSKAR 
CIESZYŃSKA  AGNIESZKA  
CZERNIAWSKI PIORT
CZUBA OKTAWIA 
DĄBROWSKI  TOMASZ 
DĘBOWSKA DANUTA
DUSZYŃŚKA MILENA
FRANIA MAREK
GADEK HANNA
GIŻYCKA  MICHALINA   
JAWIEŃ  BARBARA 
JAWORSKI MAREK
KUŁAKOWSKA BARBARA                
LIEDER - SIEJKA  OLGA 
LIPIEŃ MAŁGORZATA  
MACIEJEWSKI JERZY

MANIKOWSKA  KATARZYNA                
MĄDRY- MOCZORAT  MARIA 
MIELNICZEK ROBERT               
MISIAK PATRYCJA
MORAWSKI TOMASZ 
MUSIAŁEK MACIEJ
NEHRING ERYK
PIETRZYKOWSKA JUSTYNA
POTOCKA  AGNIESZKA
ROMANOWSKA MONIKA  
ROŻEŃSKI BARTŁOMIEJ 
RYŁKO JOANNA 
SZYMKOWIAK MAŁGORZATA
TRYC ARTUR  
TRZCIŃSKA  ANNA 
WASILEWSKA JOANNA  
WIŚNIEWSKA  ALICJA 
WOŻNIAK  JOANNA 



ZBIGNIEW
RESZKA

HONOROWA
NAGRODA
SARP

MICHAŁ
BARYŻEWSKI



ARCH-DECO sp. z o.o.

ul. Starowiejska 41-43
81-363 Gdynia
tel  +48 58 660 81 20
fax +48 58 660 81 25   
www.archdeco.pl
archdeco@archdeco.pl
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