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Nie ma parkingu  
– nie ma biznesu

Mariusz Krysiak

Od 1987 r. gruPa gOldbeck wybudOwała POnad 
500 naziemnych Parkingów wielOPOziOmOwych 
w całej eurOPie. daje tO POnad 170 tys. miejsc 
ParkingOwych. lata dOświadczeń PrOcentują, 
bO firma realizuje kOlejne takie inwestycje cOraz 
efektywniej i cOraz szybciej. jedną z Ostatnich jest 
Parking wielOPOziOmOwy we wrOcławiu.

O tym, że rynek parkingowy jest obiecujący, można się przekonać, 
odwiedzając strony internetowe większych miast. na przykład 
na stronie jednego z warszawskich urzędów 2 października 

ukazało się ogłoszenie o postępowaniu na wybór koncesjonariusza, który 
zaprojektuje, zbuduje, sfinansuje i będzie zarządzał siecią nawet sześciu 
parkingów miejskich. takich projektów będzie więcej. 

„w Polsce brakuje wielopoziomowych parkingów, które umożliwiają bardziej 
efektywne wykorzystanie powierzchni działki. mówię tu o lotniskach, dwor-
cach PkP i Pks, galeriach handlowych, a w szczególności o urzędach i placów-
kach opieki zdrowotnej” – mówi henryk janocha z firmy goldbeck.

PPP SZANSĄ NA KONIUNKTURĘ 
takie inwestycje jak budowa sześciu parkingów w warszawie zgodnie z pro-
jektem ustawy nie będą powiększały długu publicznego, pod warunkiem że 
partner prywatny przejmie na siebie ryzyko budowy oraz ryzyko dostępno-
ści lub popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowa-
nia przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy.

„to niewątpliwie powinno zachęcać gminy do projektów PPP. trzeba 
jednak pamiętać o dobrym skonstruowaniu umowy z podmiotem pry-



Kiedy postanowił, że malowanie pasów będzie jego sposobem na życie, 
znajomi pukali się w głowę. Dzisiaj jego Motomind realizuje 100 inwestycji 
rocznie i chcą z nim pracować sami giganci branży budowlanej. Oto prze-
pis jak wymalować sobie drogę do sukcesu.

Na jednym ze zdjęć w biurze właściciela Motomind Waldek Zacha przypomina Michaela Schumachera - legendę Formuły 1. W skórzanym kombinezonie stoi na 
podium z pucharem i butlą szampana.– Stare czasy. Zdobyłem wtedy Motocyklowego Wicemistrza Polski – wspomina z uśmiechem. Chociaż teraz jego motor 
stoi zakurzony w garażu, Zacha od asfaltu się nie odrywa. Pokonuje setki kilometrów, doglądając inwestycji. Kilka godzin w Warszawie na budowie nowego osiedla 
i droga do Szczecina – tam Motomind dostosowuje wielki parking do zasad ruchu. Takich projektów na głowie Zachy jest obecnie kilkanaście, każdy wart mini-
mum kilkaset tysięcy złotych. Młody biznesmen prowadzi jedną z niewielu fi rm w Polsce, która specjalizuje się w kompleksowym oznakowaniu parkingów, garaży, 
hal, a nawet lotnisk. O sukcesie mówi się teraz łatwo, ale kiedyś trudno było o nim nawet marzyć.

OSTRY ZAKRĘT, OSTATNIA PROSTA
Zacha biznes założył razem z kolegą ze studiów. Miał być jego cichym wspólnikiem, jednak po 5 latach i wielu sukcesach tamten stwierdził, że go już nie potrzebuje.-Nie 
miałem żadnych środków własnych. Zostałem na lodzie bez ludzi i maszyn – wspomina Zacha. Marzenia o własnym biznesie prysły. Postawił wtedy na swoją motocy-
klową pasję. Otworzył salon jednośladów i zaczął brać udział w wyścigach. Kiedy zdobył upragniony tytuł, sportu miał już dość.- Stojąc na podium, zdałem sobie sprawę, 
że muszę wrócić do interesów – wspomina. Znów rozpoczął pracę w branży oznakowań, tym razem stawiając na coś innego.– Zdecydowałem się wyspecjalizować 
w czymś, co zawsze mnie intrygowało. Chciałem wykonywać oznakowania dla parkingów, hal i lotnisk. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę – kwituje biznesmen.

Z PARKINGU NA LOTNISKO
Dziś Motomind sięga po największe kontrakty w Polsce. Realizował inżynierię ruchu na 7-poziomowym parkingu przy Porcie Lotniczym w Balicach, Stadionie 
Miejskim we Wrocławiu i Galerii Piastów w Legnicy. Każdy z projektów to inwestycje warte od pół do nawet 1,5 mln zł. Co jest jego receptą na sukces? Przede 
wszystkim nieszablonowe podejście do klienta, bardzo młody zespół i elastyczność.- Oceniamy każde zlecenie indywidualnie, a nasze usługi są dostępne całą 
dobę w każdym miejscu na świecie – mówi Zacha. Jego fi rmę polecają dzisiaj takie tuzy branży budowlanej jak szwedzka Skanska, niemiecki Max Bögl, Hochtief 
i Goldbeck. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu Motomind wykonuje projekty solidnie i ekspresowo. Mimo tego, że koniunktura nie sprzyja robieniu interesów, 
Zacha inwestuje w innowacje. Obecnie pracuje nad projektem, który ma go uniezależni

 OZNAKOWANIE SUKCESU
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watnym, bo błędy w zapisach mogą skutkować zaliczeniem inwestycji 
do długu publicznego” – komentuje adwokat magdalena dubrow-
nik-winnicka z wrocławskiej firmy Prawniczej wojtysiak, dubrow-
nik-winnicka sp. p. adwokatów. dodać należy, że warunkiem sukcesu 
takiego przedsięwzięcia jest dobra lokalizacja strefy parkowania oraz 
powiązanie interesu finansowego miasta z partnerem prywatnym (tj. 
odpowiednie ustawienie stref i opłat parkingowych na terenach sąsia-
dujących z parkingiem)” – wyjaśnia henryk janocha

NIe TylKO PPP 
„nie ma parkingu, nie ma biznesu” – można wyczytać w broszurach 
firmy goldbeck. jej przedstawiciele widzą olbrzymi potencjał w in-
westycjach poza formułą PPP. trudno się z nimi nie zgodzić, zwłaszcza 
że coraz więcej osób robiących zakupy lub udających się na spotkanie 
biznesowe chce wygodnie i szybko podjechać pod same drzwi. czę-
sto okazuje się, że ze względu na ograniczoną powierzchnię dział-
ki jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest parking wielopoziomowy.   
„czy to biuro, zakład przemysłowy, czy też firma usługowa lub produk-
cyjna, mobilność wymaga zagwarantowania niezbędnych miejsc parkin-
gowych. Powinny one znajdować się w miarę możliwości w pobliżu oraz 
być zadaszone i bezpieczne. wolnych powierzchni jest coraz mniej i są 
one coraz droższe, dlatego też koncepcja parkingów wielopoziomowych 
w naszym systemie stanowi idealne i efektywne rozwiązanie” – tłumaczy 
henryk janocha. 

a to, że firma goldbeck jest konkurencyjna na polskim rynku, udo-
wodniła, zdobywając m.in. kontrakt na budowę wielopoziomowego 
parkingu w pobliżu biurowców i dworca PkP we wrocławiu. 

w południowej części centrum wrocławia, nieopodal galerii handlowej arkady wrocławskie oraz historycznego dworca PkP, w zespole no-
woczesnych obiektów biurowo-usługowo-handlowych powstał pierwszy wybudowany w Polsce przez firmę goldbeck kubaturowy parking 
wielopoziomowy otwarty wraz z infrastrukturą. budynek parkingu został zaprojektowany jako siedmiokondygnacyjny (jedna kondygnacja na 
poziomie -1), połączony częścią podziemną z budynkiem biurowym. Posiada 323 miejsca postojowe, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. 
budynek zaprojektowano w systemie prefabrykowanym opracowanym przez goldbeck. komunikacja piesza pomiędzy poziomami odbywa się 
za pomocą obudowanej klatki schodowej i windy osobowej zlokalizowanych w zachodniej części budynku. udogodnieniem dla osób niepełno-
sprawnych są wejścia bezprogowe. Pasy międzykondygnacyjne zaprojektowano z paneli o odporności ogniowej, ściany klatki schodowej – jako 
prefabrykowane żelbetowe, fragmenty elewacji – jako płyty prefebrykowane betonowe i kraty stalowe, a jej niektóre elementy zostały pokryte 
piaskowcem. Parking przeznaczony jest dla pracowników kompleksu biurowego.

Miejsce: wrocław, swobodna/borowska
Kubatura: 24 600 m3

Powierzchnia całkowita budynku: 9 500 m2

Powierzchnia ruchu: 9 150 m2

323 miejsca postojowe (8 dla niepełnosprawnych) 
11 półpięter (poziomy -1, parter i 5 pięter) 
Czas realizacji: 5 miesięcy

Ostatnia realizacja

Trochę liczb

Kobyłecki Elektroinstalacje Sp. z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Zacisze 2, e-mail: kobylecki@kobylecki.pl

www.kobylecki.pl

W zakresie naszej działalności jest kompleksowe wykonywania instalacji:
• przemysłowych – hale magazynowe, zakłady produkcyjne, fabryki,
• mieszkaniowe – osiedla mieszkaniowe,
• użyteczności publicznej – szpitale, hale sportowe, biurowce, itp.,
• obiekty handlowe, stacje paliw.

Jesteśmy firmą elektryczną na rynku już od 27 lat. 
Wykonujemy instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe

„O sukcesie parkingu wielopoziomowego decydują przede wszystkim 
optymalne rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające na stworzenie jasnej 
i otwartej przestrzeni parkingowej oraz funkcjonalnych ciągów komuni-
kacyjnych. wszystko to należy dostosować do charakteru funkcjonalnego, 
jaki w danym miejscu ma spełniać parking. konstrukcją podstawową sys-
temu «gOldbeck – parkingi wielopoziomowe», w jakim został zbudo-
wany wrocławski obiekt, są elementy o długości 16 m i szerokości 2,5 m. 
moduły te mogą być zestawiane ze sobą dla uzyskania dowolnej długości. 
konstrukcja nośna to słupy stalowe rozmieszczone na całej wysokości bu-
dynku parkingu. między podporami (odstępy co 2,5 m) rozpięte są stalowe 
dźwigary stropowe. złącza płyt stropowych wyznaczają pasy jezdni i miejsca 
postojowe. stropy międzypiętrowe to prefabrykaty żelbetowe, opracowa-
ne specjalnie dla naszego systemu i produkowane we własnych zakładach. 
Ponieważ je produkujemy, możemy zaoferować nie tylko solidność wyko-
nania, ale i atrakcyjną jak na polski rynek cenę” – wyjaśnia henryk janocha. 

TANIej, SZybCIej, bARdZIej NOwOCZeśNIe
wspomniany system prefabrykacji został dostosowany do polskich prze-
pisów. w porównaniu z tradycyjną technologią budowania parkingów 
naziemnych czas realizacji jest krótszy o 50–60%, koszty zaś są mniejsze 
o 40%. również liczba miejsc parkingowych, a więc możliwości zarabia-
nia, są większe niż w budownictwie tradycyjnym. „nie bez znaczenia jest 
bogata paleta rozwiązań aranżacyjnych wnętrza i wyglądu elewacji – mówi 
henryk janocha. – wszystko da się dopasować do istniejącej zabudowy. 
to, że budujemy z prefabrykatów, nie ogranicza designu obiektu. każdy 
może mieć indywidualny kształt, formę, kolor. korzystamy również z ca-
łej gamy materiałów wykończeniowych, począwszy od stali szlachetnej, 
blach perforowanych, elementów przeszklonych, cegieł, płytek, kamienia, 

system „gOldbeck – parkingi wielopoziomowe” zapewnia architektom i inwestorom duże możliwości kre-
atywnego tworzenia. z lekkich i otwartych konstrukcji stalowych z dużymi rozpiętościami podpór można 
stworzyć jasne i przyjazne dla użytkownika parkingi wielopoziomowe. Ponadto zastosowanie wysokojako-
ściowych specjalnych prefabrykatów żelbetowych w zakresie stropów międzypiętrowych pozwala na znaczną 
oszczędność kosztów eksploatacji. 

KONSTRUKCjA NOśNA
słupy stalowe umieszczone poza strefami parkingowymi są rozmieszczone na całej wysokości budynku parkin-
gu. Pomiędzy podporami, w odległości 2,5 m rozpięte są stalowe dźwigary stropowe o długości 16 m i kon-
strukcji zespolonej. Podstawowy wymiar płyty stropowej to 8 m × 2,5 m. złącza płyt wyznaczają jednocześnie 
pasy jezdni i miejsca postojowe. 

STROPy MIĘdZyPIĘTROwe
stropy międzypiętrowe to prefabrykaty żelbetowe, opracowane specjalnie dla systemu firmy goldbeck. Pro-
dukcja przemysłowa we własnych zakładach produkcyjnych gwarantuje najwyższą jakość i umożliwia rezygnację 
z podatnej na ścieranie powłoki powierzchni. stosowne obliczenia statyczne sytemu potwierdzają jego ekono-
miczność i trwałość. w zależności od wymogów użytkowania zastosowane mogą być strukturalne lub gładkie 
powierzchnie betonu.

elASTyCZNOść PlANOwANIA
bryły budynku o stałej szerokości 16 m i dowolnej długości mogą być sytuowane naprzeciwko i obok siebie, 
również w różnej liczbie kondygnacji. w ten sposób można optymalnie wykorzystać działki głębokie, wąskie, 
prostokątne, kwadratowe lub wielokątne. jezdnie pomiędzy rzędami miejsc postojowych mają 6 m szerokości. 

w przypadku odchyleń kątowych i połączeń poprzecznych szerokość wynosi albo 5 m (2 moduły siatki  parkingu / 
ruch jednokierunkowy), albo 7,5 m (3 moduły siatki parkingu / ruch dwukierunkowy). w ten sposób można również 
bez problemu realizować zalecane wewnętrzne promienie łuków (min. 5 m). Parkingi w systemie opracowanym przez 
goldbeck można wznosić jako wolno stojące lub ze stałym połączeniem z budynkiem. nawet nierówny teren da się 
przeznaczyć pod budowę parkingu dzięki zastosowaniu wzajemnie przesuniętych poziomów i ramp na półpiętrach.

Jak robimy parkingi
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po tkaniny liniowe. system oferuje najróżniejsze możliwości adaptacyj-
ne i tworzy architekturę zintegrowaną z warunkami zabudowy oraz 
umożliwia atrakcyjne ukształtowanie przestrzeni zewnętrznych i we-
wnętrznych. 

jasna i przejrzysta konstrukcja budynku zapewnia dobrą widoczność 
i wywołuje wrażenie lekkości konstrukcji”. 

Parkingi goldbeck wznosi jako konstrukcje wolno stojące lub połączone 
z innymi budynkami. także na nierównym terenie – dzięki zastosowa-
niu wzajemnie przesuniętych poziomów i ramp na półpiętrach. główna 
konstrukcja stalowa jest sprowadzana z niemiec, stropy i pochylnie pre-
fabrykowane z czech, a ciągi komunikacyjne, szachty windowe i schody 
z Polski. 

NIe TylKO PARKINgI
goldbeck buduje na bazie prefabrykowanych podzespołów syste-
mowych szybko, ekonomicznie i „pod klucz”. w portfolio grupy 
znajduje się szereg budynków biurowych, hal produkcyjnych i magazy-
nowych, parkingów wielopoziomowych, szkół i hal sportowych oraz 
instalacji solarnych. są one zlokalizowane w całej europie. firma re-
montuje również już istniejące obiekty. „w różnych częściach świa-
ta buduje się inaczej. wpływają na to uwarunkowania klimatyczne, 
tradycje kulturowe, przepisy wynikające z obowiązującej sztuki bu-
dowlanej, moda oraz upodobania. to zapewnia różnorodność i daje 
poczucie silnego indywidualizmu. istnieją jednak pewne kryteria iden-
tyczne dla wszystkich. bez względu na to, gdzie parkujemy, chcemy, 
aby nasz pojazd był bezpieczny, myślimy także o własnym komforcie.   
Ofertę firmy uzupełnia szereg usług: od projektowania i planowania bu-
dowy ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacji, po zarzą-
dzanie już istniejącymi nieruchomościami. ■

Podstawowym celem jest zapewnienie niedrogich możliwości parkowa-
nia na obszarze przemysłowym. Poprzez kształtowanie fasady system 
oferuje ponadto indywidualne możliwości tworzenia wizerunku i identy-
fikacji wizualnej firmy. Parking wielopoziomowy ma również uatrakcyjnić 
pierwszy kontakt z firmą gościom i klientom. system „gOldbeck –
parkingi wielopoziomowe” oferuje ekonomiczne wykorzystanie często 
niewielkich działek na terenie przedsiębiorstwa. Priorytetem jest zapew-
nienie maksymalnej liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobo-
wych na minimalnej powierzchni gruntu. funkcjonalne klatki schodowe 
i przejścia łączące strefę parkingową z właściwym miejscem pracy mają 
zapewniać dobry i szybki dostęp.

CeNTRA hANdlOwe I wySTAwIeNNICZe 
fasady parkingów wielopoziomowych o indywidualnym kształcie i kolo-
rze w połączeniu z przestronnymi strefami przejściowymi nadają budyn-
kowi parkingu wygląd współgrający z marką przedsiębiorstwa, co wpływa 
na pozytywne wrażenia klienta. system barwnych oznaczeń z wyraźnym 
oznakowaniem i prostą organizacją ruchu zapewniają klientowi dobrą 
orientację i komfort w korzystaniu z parkingu. Przestronne strefy przejść 
i windy pozwalają na optymalne powiązanie parkingu wielopoziomowe-
go i skracają drogę do wnętrza budynku. jasna i przejrzysta konstrukcja 
parkingu zapewnia dobrą widoczność. standardem są bezpieczne drogi 
komunikacyjne, brak przeszkadzających podpór w strefie manewrowa-
nia i wyraźne oznaczenia miejsc postojowych 

KlINIKI I SZPITAle 
system firmy goldbeck można optymalnie dopasować do istniejących 
warunków działki gruntowej. dzięki temu możliwe jest stworzenie 
maksymalnej liczby miejsc postojowych na przykład w pobliżu kliniki 
czy szpitala. jasna i otwarta konstrukcja zapewnia przejrzystość budyn-
ku parkingu. jej elementami są również komfortowe szerokości miejsc 
postojowych i jezdni oraz przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych windy. Poza wykonaniem robót budowlanych „pod klucz” firma  
goldbeck oferuje również pomoc w problemach związanych z finanso-
waniem i eksploatacją. Obok konwencjonalnego doradztwa dotyczącego 
finansowania i środków na rozwój obejmuje ona również wskazywanie 
innowacyjnych dróg finansowania. Parkingi w wielu miejscach posiadają 
również w pełni funkcjonalne lądowisko dla helikopterów.

MIASTA I gMINy 
system firmy goldbeck umożliwia stworzenie architektury zintegrowa-
nej z warunkami zabudowy. O akceptacji parkingu wielopoziomowego 
decydują przede wszystkim: optymalne rozwiązania konstrukcyjne, po-
zwalające na stworzenie jasnej i otwartej przestrzeni parkingowej oraz 
funkcjonalnych ciągów komunikacyjnych. Obok dostarczenia miejsc po-
stojowych parkingi wielopoziomowe firmy goldbeck mogą zaoferować 
również inne funkcjonalności dzięki zintegrowanym strefom handlowym.

Przykłady i zastosowania

Instal Bud Pecyna Sp. z o.o.
ul. 30-lecia PRL 8
97-217 Lubochnia
tel.: +48 606 906 385
fax: (42) 288 41 14
e-mail: biuro@ibpinstalacje.pl

www.ibpinstalacje.pl

KLIMATYZACJA WENTYLACJA

CHŁODNICTWO

INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE

INSTALACJE GRZEWCZE

Działalność firmy Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. obejmuje kompleksową realizację inwestycji poprzez 
projekt, nadzory budowlane, dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie instalacji sanitarnych 
w różnego typu obiektach w Polsce. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym zespołem specjalistów, 
by w pełni zaspokoić oczekiwania naszych klientów. Specjalizujemy się w instalacjach grzewczych, wod-
no-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa.


