Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr
Płaskowicki.
Since the beginning of our activity we are taking part in
many architectural competitions and projects in all the
phases. We created numerous original project – many
of wich have been already completed. We are involved
in project all over Poland .
Our projects have been widely publicated in Polish
press (Architektura - Murator; Architektrua i Biznes;
Biznes Plus; Inwestor; ARCH) and international press
(Concept; Interior)
We have gained several awards. In 2009 we have got an
award from the president’s of Warsaw Hanna Gronkiewicz- Waltz: “Modenization of the year 2008” - Modernization of the Primary School no. 42/ Balkonowa Street
2/3 in Warsaw.
In 2007 we have got a first prize in another contest,
under the category - “Warsaw without barriers”, for the
Complex of Rehabilitation Pools “Muszelka”.
We have an experience in designing in various scale and
function. Our service ranges from preparing the investment, through conceptual design to executive drawings
and investment manegment.
Studio hires 22 people: architects, landscape architects,
interior designers, engineers and others.
We operate in CAD and BIM technology.
Studio’s liability insurance amounts to: 7 000 000,00 PLN

Pracownia Płaskowicki & Partnerzy Architekci powstała w 2000
roku. Jej właścicielem jest mgr inż. arch. Piotr Płaskowicki.
Od początku naszej działalności braliśmy udział w licznych
konkursach architektonicznych. W swym dotychczasowym
dorobku mamy wiele autorskich projektów z których część
została już zrealizowana. Czynnie bierzemy udział, także w
inwestycjach na terenie całego kraju, o czym świadczą nagrody i
liczne publikacje.
W 2009 roku pracownia otrzymała nagrodę z rąk Pani Prezydent
miasta stołecznego Warszawa Hanny Gronkiewicz – Waltz,
„Modernizacja Roku 2008” za modernizację Szkoły Podstawowej
nr 42, przy ul. Balkonowej 2/4 w Warszawie. Rok wcześniej w 2007
– nagrodę główną w kategorii – obiekt użyteczności publicznej
w ramach Konkursu „Warszawa bez barier” – Kompleks Basenów
Rehabilitacyjnych ‘Muszelka’, ul. Balkonowa 2/4.
Publikacje na temat pracowni pojawiły się m.in. w Architekturze
– Murator, Koncept, Interier, Architektura & Biznes, Puls Biznesu.
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu inwestycji o
różnej skali i funkcji. Zakres świadczonych przez nas usług to w
szczególności projektowanie architektoniczne i urbanistyczne
w tym: budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, sakralne,
przemysłowe, projektowanie architektury wnętrz, projekty
inżynierskie branżowe.
Pracownia zatrudnia 22 osoby w tym architektów, urbanistów,
architektów wnętrz, krajobrazu, inzynierów różnych specjalności i
innych. Pracujemy w oparciu o CAD i BIM Technology
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej wynosi:
7.000.000,00 PLN
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