
S-DESIGN oferuje pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie ogólnie pojętego
projektowania. Realizujemy szeroki wachlarz usług w zakresie architektury i inżynierii
lądowej.

Promując innowacyjność stale poszerzamy zakres swojej działalności, tak by wraz z
rozwojem wiedzy i techniki być w stanie zapewnić możliwie wysoką jakość opracowanej
dokumentacji projektowej w toku realizacji każdego rodzaju przedsięwzięć. Wszystko co
robimy ukierunkowane jest na zapewnienie wszechstronnego wsparcia Inwestorom
realizującym inwestycje budowlane oraz możliwie skuteczne wykorzystanie wpływu na
poprawę jakości życia naszych Klientów z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju.

Pracownia projektowa S-Design formalnie rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku
będąc konsekwencją dotychczasowego 10 letniego doświadczenia w zakresie
Architektury i Inżynierii. W tym czasie udało nam się skompletować wielobranżowy
zespół doświadczonych architektów, inżynierów, specjalistów i rzeczoznawców. Dzięki
wyspecjalizowanemu i dobrze skoordynowanemu zespołowi pracowni projektowej
jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość opracowanej dokumentacji projektowej w
toku realizacji niemal każdego rodzaju przedsięwzięć. Podstawowa działalność firmy to
generalne wykonawstwo zróżnicowanych projektów wielobranżowych, zarówno
podstawowych jak i specjalistycznych dla budownictwa przemysłowego i kubaturowego
na rynku budowlanym w Polsce i za granicą, przy założeniu indywidualnego i
jednostkowego podejście do klienta oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia. Przez cały czas
funkcjonowania pracowni, poszerzamy zakres swojej działalności i szkolimy kadrę, aby
móc wykonać każde najbardziej skomplikowane zadanie projektowe.

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego: oceny przydatności gruntów
dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych, doradztwa w zakresie wymaganych
procedur administracyjnych, oceny zagrożeń z zakresu ochrony środowiska,
uwarunkowań geologicznych, górniczych, urbanistycznych i infrastrukturalnych,
przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Jesteśmy wyspecjalizowani w opracowywaniu koncepcji architektonicznych, projektów
budowlanych do Pozwolenia na Budowę oraz projektów wykonawczych w różnym
stopniu szczegółowości w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, infrastruktury podziemnej i drogowej. Wykonujemy
Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne w branży budowlano-konstrukcyjnej.

. . . . proponujemy elastyczną ofertę cenową i realne terminy, przygotowywane
każdorazowo indywidualnie w oparciu  o analizę zamierzenia inwestycyjnego.
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NAJNOWSZE REALIZACJE 

Zabudowa wielomieszkaniowa 
 z garażami wbudowanymi 

Lokalizacja: Żory 
Powierzchnia użytkowa: 2900,0m

2
 

Planowany budżet: 6,5mln 
Realizacja: 2014/2015  

Budynek mieszkalno-usługowy 
Lokalizacja: Żory 
Powierzchnia użytkowa: 1900,0m

2
 

Planowany budżet: 4,5mln 
Realizacja: 2013/2014  

Budynek jednorodzinny  
Lokalizacja: Rybnik 

Powierzchnia użytkowa: 210,0m
2
 

Planowany budżet: 0,7mln 
Realizacja: 2014/2015  

Rozbudowa kompleksu usługowo produkcyjnego 
Lokalizacja: Bełk, ul. Główna 

Powierzchnia użytkowa: 950m
2
 

Planowany budżet: 2,4mln 
Realizacja: 2013/2015 



 

 
adres telefon/fax   www/e-mail NIP bank 

Pracownia projektowa 
Krzysztof Swinka 
44-200 Rybnik ul. Powstańców Śl. 3 

tel.:  +48 32 445 09 71 
fax.: +48 32 445 09 78 

 

Bank Millennium S. A.
59 1160 2202 0000 0002 1832 2783

M: +48 608 316 518   M: +48 504 122 011 
p.kotwa@s-design.com.pl k.swinka@s-design.com.pl 

 

www.s-design.com.pl 
biuro@s-design.com.pl 

642-259-47-75 

NAJNOWSZE REALIZACJE 

Budynek jednorodzinny z garażem w bryle 
Lokalizacja: Rybnik 

Powierzchnia użytkowa: 250,0m
2
 

Planowany budżet: 0,8mln 
Realizacja: 2012/2013  

Budynek jednorodzinny z garażem w bryle 
Lokalizacja: Rybnik 

Powierzchnia użytkowa: 220,0m
2
 

Planowany budżet: 0,8mln 
Realizacja: 2012/2013  

Kompleks Budynków 
jednorodzinnych 
Lokalizacja: Gliwice 
Powierzchnia 

użytkowa: 1000,0m
2
 

Planowany budżet: 
2,3mln 
Realizacja: 2013  

Rozbudowa kamienicy o 
budynek mieszkalno-usługowy 

Lokalizacja: Gliwice 
Powierzchnia użytkowa: 

1800,0m
2
 

Planowany budżet 3,0mln 
Realizacja: 2013  
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NAJNOWSZE REALIZACJE 

Budynek biurowo-usługowy 
Lokalizacja: Żory, ul. Sądowa 

Powierzchnia użytkowa: 647,90m
2
 

Planowany budżet: 1,8mln 
Realizacja: 2012  

Kwartał budynków wielorodzinnych  
z usługą w parterze 
Lokalizacja: Żory, ul. Handlowa 
Powierzchnia użytkowa: 5096,30m

2
 

Planowany budżet: 13,5mln 
Realizacja: 2012  

Budynek mieszkalny jednorodzinny 
Lokalizacja: Rybnik, ul. Rudzka 

Powierzchnia użytkowa: 469,67m
2
 

Planowany budżet: 1,6mln 
Realizacja: 2012  

Budynek mieszkalny jednorodzinny 
Lokalizacja: Kraków, Balice 

Powierzchnia użytkowa: 393,5m
2
 

Planowany budżet: 1,6mln 
Realizacja: 2012  

Budynek wielorodzinny z usługą parterze 
Lokalizacja: Żory 

Powierzchnia użytkowa: 4100,0m
2
 

Planowany budżet: 11,2mln 
Realizacja: 2012/2013  
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Budynek biurowo-usługowy 
Lokalizacja: Rybnik, ul. Żorska 

Powierzchnia użytkowa: 1125,95m
2
 

Planowany budżet: 2,8mln 
Realizacja: 2012  

Budynek wielorodzinny z usługą parterze 
Lokalizacja: Żory, ul. Sądowa 

Powierzchnia użytkowa: 1565,07m
2
 

Planowany budżet: 3,3mln 
Realizacja: 2011/2012  

Budynek mieszkalny jednorodzinny 
Lokalizacja: Rybnik, Orzepowice 

Powierzchnia użytkowa: 346,76m
2
 

Planowany budżet: 1,4mln 
Realizacja: 2012  

Przebudowa budynku usługowego 
Lokalizacja: Rybnik, ul. Zebrzydowicka 

Powierzchnia użytkowa: 1300m
2
 

Planowany budżet: 0,4mln 
Realizacja: 2012  

Kompleks edukacyjno-usługowy  
„Zielona Dolina” 
Lokalizacja: Śląsk 
Powierzchnia użytk.: 7000,0m

2
 

Planowany budżet: 20,5mln 
Realizacja: 2012  

NAJNOWSZE REALIZACJE 
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Budynek wielorodzinny z usługą parterze 
Lokalizacja: Żory, ul. Centralna 

Powierzchnia użytkowa: 981,03m
2
 

Planowany budżet: 2,5mln 
Realizacja: 2010 

Adaptacja obiektu poprzemysłowego na bud. biurowy 
Lokalizacja: Żory, ul. Szybowa 

Powierzchnia użytkowa: 684,94m
2
 

Planowany budżet: 2,1mln 
Realizacja: 2011/12 

Adaptacja budynku składowego  
na budynek handlowo - usługowy 

Lokalizacja: Pilchowice 
Powierzchnia użytkowa: 2360,0m

2
 

Planowany budżet: 1,8mln 
Realizacja: 2012/2013 

NAJNOWSZE REALIZACJE 

Budynek mieszkalno - usługowy 
Lokalizacja: Żory 
Powierzchnia użytk.: 2900,0m

2
 

Planowany budżet: 7,3mln 
Realizacja: 2012/2013 
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PROJEKTY WNĘTRZ - WNĘTRZA KOMERCYJNE  

Wnętrza komercyjne – klinika chirurgii krótkoterminowej   Lokalizacja: Katowice  

PROJEKTY WNĘTRZ - WNĘTRZA PRYWATNE / REZYDENCJE 

Wnętrza prywatne – Apartament w kamienicy Lokalizacja: Rybnik Powierzchnia użytkowa: 121,0m
2
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Wnętrza prywatne – dom jednorodzinny Lokalizacja: Rybnik Powierzchnia użytkowa: 220,0m
2
  



 
 

 
 

adres telefon/fax   www/e-mail NIP bank 
Pracownia projektowa 
Krzysztof Swinka 
44-200 Rybnik ul. Powstańców Śl. 3 

 

tel.:  +48 32 445 09 71 

fax.: +48 32 445 09 78 

 

Bank Millennium S. A. 
59 1160 2202 0000 0002 1832 2783 

www.s-design.com.pl 

biuro@s-design.com.pl 

642-259-47-75 

M: +48 608 316 518   M: +48 504 122 011 
p.kotwa@s-design.com.pl k.swinka@s-design.com.pl 

 

 

 

 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 
Wykonuje projekty urbanistyczne, architektoniczne oraz wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, 
oferujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie Państwa inwestycji, w razie potrzeby odpowiadamy za 
wszystkie niezbędne uzgodnienia formalno-prawne na terenie całego kraju. W zakresie działalności biura leży 
również sporządzanie dokumentacji przetargowych, pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich. bierzemy 
czynny udział w procesie realizacji większości naszych projektów. Dokładny opis oferowanego zakresu 
działalności w obrębie prowadzonych przez nas projektów znajdą państwo poniżej: 

Realizacja etapu przedprojektowego: 
o oceny przydatności gruntów dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych, 
o doradztwo w zakresie wymaganych procedur administracyjnych, harmonogram uzgodnień 
o oceny zagrożeń z zakresu ochrony środowiska, opracowanie karty informacyjnej i raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
o ocena uwarunkowań urbanistycznych i infrastrukturalnych, 
o opracowanie operatu wodno-prawnego 
o przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy, 
o koordynacja projektowa zakresu prac geodezyjnych i geotechnicznych 
o inwentaryzacje budowlane dla potrzeb opracowania 
o ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku 

 
Koncepcje architektoniczne: 

o analizy architektoniczne, 
o koncepcje zagospodarowania terenów, 
o Programy funkcjonalne i technologiczne, 
o koncepcja kubaturowa budynków 
o wizualizacje 3D, renderingi w dwóch różnych stopniach dokładności 

Wielobranżowe projekty budowlany wszelkich obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych. 
o projekty zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 
o projekty budynków komercyjnych i użyteczności publicznej 
o indywidualne projekty nowoczesnych, energooszczędnych domów i rezydencji 
o adaptacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów istniejących 
o projekty obiektów objętych ochroną konserwatorską 
o projekty założeń przemysłowych, hale magazynowe i produkcyjne, budynki techniczne, socjalne, 

biurowe 
o Projekty stacji paliw płynnych 
o projekty przyłączy elektrycznych i elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych 
o projekty urządzeń i instalacji ochrony środowiska 
o projekty obiektów i urządzeń sieci telefonii komórkowej 
o adaptacje projektów typowych 
o rewitalizacja i termorenowacja osiedli mieszkaniowych; 
o operaty ochrony p.poż. dla obiektów istniejących i projektowanych 
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Wielobranżowe projekty wykonawcze: 

o projekty wykonawcze branż instalacyjnych 
o projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, murowych 
o projekty warsztatowe konstrukcji stalowych z plikami NC dla obrabiarek  
o projekty wykonawcze branży architektonicznej oraz indywidualnego stałego wyposażenia budynku 

 
Projekty wnętrz w różnym stopniu dokładności: 

o projekty wykonawcze wnętrz komercyjnych, strefy prywatnej i  publicznej (komunikacja ogólna, 
wnętrza usługowe, wnętrza sklepowe)  

o projekty wnętrz mieszkalnych 
o projektowanie indywidualnego wyposażenia meblowego 

 
Uzupełniająca dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa: 

o Opracowanie charakterystyk i audytów energetycznych 
o Przedmiary robót, kosztorysy, zbiorcze zestawienie kosztów 
o Specyfikacje techniczne 

 
Oprawa wizualna przedsięwzięcia: 

o sporządzanie materiałów marketingowych promujących inwestycję 
o wizualizacja architektoniczna, renderingi 
o identyfikacja wizualna 

 
Ekspertyzy, oceny techniczne: 

o oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. 
o oceny zużycia obiektów, 
o ocena przyczyn występowania nieprawidłowości 
o ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy budynku 
o ocena stanu technicznego obiektów budowlanych pod kątem możliwości instalacji konstrukcji 

antenowych  
o oceny jakości gruntów i ich nośności oraz badania geotechniczne podłoża 
o coroczne przeglądy obiektów budowlanych oraz przeglądy pięcioletnie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
 
Prace projektowe – konserwacja zabytków: 

o inwentaryzacje architektoniczne. 
o ekspertyzy konserwatorskie, 
o badania architektoniczne 
o projekty kolorystyczne, 
o programy prac konserwatorskich, 

 
Usługi w zakresie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz niezależnie: 

o harmonogramowanie i  kontrola postępu prac, 
o kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami I dokumentacją projektową, 
o kontrola jakości wykonywanych robót 

ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI WSZELKIEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘC 
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S-DESIGN oferuje pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie ogólnie pojętego
projektowania. Realizujemy szeroki wachlarz usług w zakresie architektury i inżynierii
lądowej.

Promując innowacyjność stale poszerzamy zakres swojej działalności, tak by wraz z
rozwojem wiedzy i techniki być w stanie zapewnić możliwie wysoką jakość opracowanej
dokumentacji projektowej w toku realizacji każdego rodzaju przedsięwzięć. Wszystko co
robimy ukierunkowane jest na zapewnienie wszechstronnego wsparcia Inwestorom
realizującym inwestycje budowlane oraz możliwie skuteczne wykorzystanie wpływu na
poprawę jakości życia naszych Klientów z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju.

Pracownia projektowa S-Design formalnie rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku
będąc konsekwencją dotychczasowego 10 letniego doświadczenia w zakresie
Architektury i Inżynierii. W tym czasie udało nam się skompletować wielobranżowy
zespół doświadczonych architektów, inżynierów, specjalistów i rzeczoznawców. Dzięki
wyspecjalizowanemu i dobrze skoordynowanemu zespołowi pracowni projektowej
jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość opracowanej dokumentacji projektowej w
toku realizacji niemal każdego rodzaju przedsięwzięć. Podstawowa działalność firmy to
generalne wykonawstwo zróżnicowanych projektów wielobranżowych, zarówno
podstawowych jak i specjalistycznych dla budownictwa przemysłowego i kubaturowego
na rynku budowlanym w Polsce i za granicą, przy założeniu indywidualnego i
jednostkowego podejście do klienta oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia. Przez cały czas
funkcjonowania pracowni, poszerzamy zakres swojej działalności i szkolimy kadrę, aby
móc wykonać każde najbardziej skomplikowane zadanie projektowe.

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego: oceny przydatności gruntów
dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych, doradztwa w zakresie wymaganych
procedur administracyjnych, oceny zagrożeń z zakresu ochrony środowiska,
uwarunkowań geologicznych, górniczych, urbanistycznych i infrastrukturalnych,
przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Jesteśmy wyspecjalizowani w opracowywaniu koncepcji architektonicznych, projektów
budowlanych do Pozwolenia na Budowę oraz projektów wykonawczych w różnym
stopniu szczegółowości w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, infrastruktury podziemnej i drogowej. Wykonujemy
Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne w branży budowlano-konstrukcyjnej.

. . . . proponujemy elastyczną ofertę cenową i realne terminy, przygotowywane
każdorazowo indywidualnie w oparciu  o analizę zamierzenia inwestycyjnego.


