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Wyróżnienie Osobowość Branży 
przyznane mi przez miesięcznik „Builder” 

jest cennym uhonorowaniem wysiłków  
i sukcesów moich oraz APA Wojciechowski 
Architekci, które są efektem wieloletniego 
zaangażowania całego naszego zespołu.  
W pracowni od ponad dekady wdrażamy 
sprzyjające środowisku naturalnemu oraz 
ochronie klimatu rozwiązania projektowe,  
które w ramach założonego budżetu przynoszą 
znaczące korzyści ekologiczne, ekonomiczne  
i społeczne. Jesteśmy w pełni świadomi, że 
obecnie przyczyniamy się do tworzenia miast 
przyszłości, które będą służyły przyszłym 
pokoleniom. Odpowiedzialne kształtowanie 
przestrzeni urbanistycznych oraz tworzenie 
projektów budynków wymaga zmian 

dotychczasowych schematów, które 
negatywnie wpływają na środowisko i klimat 
naszej planety. Cały czas pracujemy nad 
nowymi rozwiązaniami sprzyjającymi tworzeniu 
stabilnych, zrównoważonych  
oraz bezpiecznych przestrzeni miejskich do 
życia w zdrowiu i satysfakcji. Mam nadzieję,  
że za przykładem coraz liczniej powstających 
inwestycji, w których zastosowano zasady 
zrównoważonego rozwoju w naszym kraju, 
pojawią się również szersze możliwości 
legislacyjne oraz instrumenty finansowe 
sprzyjające inwestorom chcącym budować 
zdrowe i przyjazne miasta nie tylko dla nas,  
ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, 
których stabilna oraz bezpieczna przyszłość  
jest zagrożona. 

„TO BYŁ PRACOWITY ROK!”

Agnieszka KALINOWSKA-SOŁTYS,  
Architekt-Partner, Członek Zarządu w APA 
Wojciechowski Architekci oraz Wiceprezes, 
kierownik zespołu ds. środowiska  
i ochrony klimatu SARP. 
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki War-
szawskiej, ukończyła również podyplomowe studia 
Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz podyplomowe studia Zarządzania 
Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szko-
le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Asesor BREEAM, konsultant LEED, Mentor Progra-
mu Mentoringowego Top Woman in Real Estate, Czło-
nek Współzałożyciel Ogólnokrajowego Stowarzyszenia  
Budownictwa Zrównoważonego, a także Członek Rady 
Programowej United Nations Global Compact.
Agnieszka Kalinowska-Sołtys od 2010 roku kształtu-
je politykę zrównoważonej architektury w APA Wojcie-
chowski, jest zaangażowana w prace projektowe nad 
certyfikowanymi projektami pracowni (między innymi: 
Elektrownia Powiśle, The Park Warsaw, Skyliner w War-
szawie, a także Riverview i Alchemia w Gdańsku, Cen-
trum Południe we Wrocławiu oraz budynki w konstrukcji 
drewnianej).

AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS
Architekt-Partner, Członek Zarządu  
w APA Wojciechowski Architekci  
oraz Wiceprezes, kierownik zespołu  
ds. środowiska i ochrony klimatu SARP 

APA Wojciechowski Architekci 
istnieje już od ponad 25 lat. 
Obecnie zatrudnia przeszło 
100 architektów w Warszawie  
i Trójmieście, a ich projekty są 
realizowane w Polsce, Rosji,  
na Ukrainie oraz Litwie. 
Kierując się zasadami 
zrównoważonego rozwoju, 
biuro poszukuje takich 
rozwiązań projektowych, które 
w ramach założonego 
budżetu przyniosą największe 
ekologiczne, ekonomiczne  
i społeczne korzyści. 
Pracownia jest jednym  
z polskich liderów 
projektowania ekologicznego, 
co potwierdzają liczne 
certyfikaty dla budynków  
oraz nagrody za zielone 
budownictwo.

Rok 2020, pomimo pandemii COVID-19, 
był bardzo udany dla APA Wojciechow-
ski. Została otwarta Elektrownia Powi-
śle w Warszawie, nad której projektem 
przez 12 lat pracowało ponad 60 archi-
tektów z pracowni. Inwestycja otrzyma-
ła wiele nagród, jest również bohaterką 
najnowszej publikacji z cyklu Builder 
Exclusive. 

W minionym roku ukończono również 
Riverview w Gdańsku. Położone nad 
Motławą osiedle jest pierwszym pro-
jektem mieszkaniowym w Polsce, któ-
ry otrzymał prestiżowy certyfikat LEED 
(na poziomie Gold). Projekt ukazuje 
podwójne oblicze Gdańska – od stro-
ny portowej inspiracją była bowiem za-
budowa protestancka, niemiecka, stąd 
ceglane elewacje i surowy wygląd, sty-
lem oraz układem wpisujący się w nurt 
dawnej zabudowy hanzeatyckiej. Druga 
strona to ciąg kamieniczek pozostający 
w dialogu z architekturą mieszczańską 
obecną w okolicy.

Zrealizowany został także pierw-
szy etap Centrum Południe we Wro-
cławiu. To pierwsza w tym mieście 
inwestycja, która będzie się ubiegać 
o prestiżowy certyfikat WELL. To sys-
tem certyfikacji, który mierząc jakość 
powierzchni biurowej, weryfikuje po-
nad 100 cech budynku, biorąc przy 
tym pod uwagę wpływ na zdrowie 
jego użytkowników. 

Docelową wysokość 195 metrów 
osiągnął Skyliner, jeden z najwyższych 
wieżowców w Warszawie. Z kondygna-
cji biurowych oraz dwukondygnacyjne-
go SkyBaru można podziwiać panora-
mę miasta na cztery strony świata.

Architekci z pracowni APA Wojcie-
chowski intensywnie pracują nad ko-
lejnymi projektami i z utęsknieniem 
czekają na dzień, w którym wszyscy 
będą mogli bezpiecznie spotkać się  
w jednym miejscu. 

OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020

APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI

LAURY BUILDERA 2020 | ARCHITEKTURA

Elektrownia Powiśle, Warszawa

Centrum Południe, Wrocław

Riverview, Gdańsk

The Park Warsaw

Skyliner, Warszawa
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