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Budowa laboratorium krok po kroku
Michał Salamonowicz*

Nie taki diabeł straszny 

Urodziłem się w mieście, w którym istnienie laboratoriów było tak oczywiste jak szkoły czy sklepu. 5 komplek-

sów laboratoryjnych, na powiatowe miasto, to naprawdę dużo. Wraz z rozwojem miasta rozwijały się laborato-

ria i modernizowały, były trochę jak drzewo które jest świadkiem przemian i rozwoju kolejnych pokoleń. Nigdy 

nie przypuszczałem, iż staną się one moim życiowym wyzwaniem.

W Polsce, na skutek uwarun-
kowań politycznych, inwesty-
cje przeznaczone na naukę 
i działania rozwojowe, a tak-
że w infrastrukturę naukową 
były minimalne w porów-
naniu do krajów Europy Za-
chodniej. Na skutek zmian 
ustrojowych w 1990 roku, 
przejścia do gospodarki ryn-
kowej oraz otwarcia granic, 
potrzeba powstania nowych 
ośrodków naukowych, badaw-
czych i diagnostycznych stała 
się koniecznością, od której 
zależało nie tylko bezpieczeń-
stwo kraju i ludności, ale także 
jego kondycja ekonomiczna. 
Wejście Polski do struktur 
unijnych obok innych państw 
regionu, wymusiło przystoso-
wanie istniejących struktur do 
nowych zadań, stało się rów-
nież katalizatorem do powsta-

nia nowych obiektów, które 
nie tylko służyć mają wymo-
gom prywatnym i narodo-
wym, ale także europejskim. 
Stworzenie np. laboratoriów 
badawczo - referencyjnych 
we wskazanych państwach 
członkowskich, wymienione 
jest w „Traktacie akcesyjnym 
UE”. Zakres ich działania okre-
ślają akta prawa wtórnego, 
regulujące konkretne zagad-
nienia. Innym elementem jest 
powstanie całego szeregu la-
boratoriów prywatnych, a tak-
że zapotrzebowanie na nowe 
obiekty akademickie.
Konieczność przemian infra-
struktury, stała się wyzwaniem 
dla inwestorów projektantów. 
Brak znajomości rodzimych 
odniesień i problemy interpre-
tacyjne, a także nowe wymogi 
badawcze spowodowały, iż 

luka ta została wypełniona 
przez firmy zachodnie, dyspo-
nujące wiedzą i doświadcze-
niem. Sytuacja ta z biegiem 
czasu ulega zmianie. Wciąż  
brakuje opracowań jasno od-
noszących się do projekto-
wania obiektów laboratoriów
biologicznych w Polsce. Ist-
niejące są wybiórcze i dotyczą 
tylko niektórych elementów. 
Wielu inwestorów i projek-
tantów zdało sobie sprawę, iż  
budowa nowoczesnego labo-
ratorium spełniającego wszyst-
kie kryteria, to nie to samo co 
budowa domu i wykończenie 
glazurą łazienki.  Nagroma-
dzenie instalacji, problemy 
szczelności przegród, reżim 
środowiskowy, dobór mate-
riałów, tłumienie drgań, czy 
neutralizacja odpadów to nie-
które z problemów, które przy-
sporzyły wielu o ból głowy 
i stres, nie wspominając o 
kosztach inwestycji, które 
znacznie przewyższają kosz-
ty zwykłego budynku. Innym 
problemem jest znalezienie 
osoby dysponującej wiedzą 
i doświadczeniem pozwa-
lającym na przejście proce-
su projektowego, budowy 
i uzgodnień oraz certyfika-
cji bez kolejnych wydatków, 

pism, pozwoleń i tłumaczeń. 
Rodzi się pytanie: Na co na-
leży zwrócić uwagę, co zi-
gnorować, które kroki podjąć 
wcześniej, a które później, tak 
by obiekt służył nam przez 
lata i nie wymagał ustawicz-
nych poprawek i przeróbek? 
Zaplanowanie takiej inwe-
stycji jak laboratorium jest 
bardzo odpowiedzialnym za-
daniem. Nasuwa mi się tutaj 
analogia do budowy sporto-
wego samochodu który bez 
sprawdzenia od razu bierze 
udział w wyścigu. Ponieważ 
jestem architektem, który od 
ośmiu lat pracuje w zespo-
le projektującym laboratoria
biologiczne w Europie, spró-
buję przybliżyć i opisać swoje 
doświadczenia i spostrzeżenia 
dotyczące procesu inwesty-
cyjnego dotyczącego biolo-
gicznego laboratorium ba-
dawczego, zarówno ze strony 
inwestora i projektanta, tak by 
obie strony rozumiały stawia-
ne przed nimi oczekiwania. 
Dlaczego akurat laboratorium 
biologicznego? Ponieważ chy-
ba właśnie tutaj jest najwięcej 
problemów wynikających z na-
tury badań, a także najwięcej 
tego typu obiektów i ich po-
chodnych obecnie powstaje.

Michał Salamonowicz jest architektem, który 
zajmuje się tematyką laboratoryjną od 7 lat. 
Obecnie zatrudniony jest firmie projektowej 
w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek 
Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów, 
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Wstępny szkic koncepcyjny jednej z opcji ukształtowania  budynku laboratoryjnego po-
łączonego z częścią konferencyjną i częścią wielofunkcyjną (autor. M. Salamonowicz)

W celu łatwiejszego uchwy-
cenia sedna sprawy, kolejne 
kroki ujęte zostały w zależno-
ści od fazy przedprojektowej 
i projektowej ustalonej wg 
SARP (Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich).

1. Narodziny idei czyli pomysł 
    i jakie elementy musimy roz-

ważyć
2. Przygotowanie wytycznych 

do projektu
3. Poszukiwanie projektanta 
     i wybór oferty
4.  Projekt koncepcyjny
5.  Pozwolenie na budowę
6. Faza przed przetargowa 
      i przetarg
7. Etap wykonawczy i odbiór        
     budynku

1. Narodziny idei czyli jakie 
elementy musimy rozważyć
Zwykle proces przygotowania 
założeń do projektu zajmuje 
sporo czasu, począwszy od 
wykrystalizowania i identyfi-
kacji celów jakim ma służyć 
obiekt, poprzez  przygotowa-
nie planów finansowania oraz
zgromadzenia i zabezpiecze-
nia funduszy, po wybranie lo-

kalizacji (jeżeli uprzednio nie 
została wybrana). Jeżeli cho-
dzi o środki finansowe, to zo-
stawmy je specjalistom. Mu-
simy znać odpowiedź na inne 
pytanie, które każda osoba 
zaangażowana w inwestycję 
nam zada, a mianowicie: 

Jakie jest przeznaczenie obiek-
tu? 
Odpowiedź na to pytanie 
jest bardzo istotna ponieważ 
chodzi o klasyfikację obiektu
 i jego stopnie hermetyczno-
ści PCL 1,2,3,4. Wynikają one 
z badań przeprowadzanych 
w obiekcie i chodzi tutaj nie 
tylko o badania obecne, ale 
także o przyszłe. Musimy wziąć 
pod uwagę to, iż sam projekt 
to okres około roku,  budowa 
to kolejne miesiące w zależ-
ności od skali obiektu, odbiór 
również może zająć trochę 
czasu. Kolejnym elementem 
wydłużającym otwarcie bu-
dynku są wszystkie popraw-
ki powykonawcze, kalibracja 
oraz certyfikacja obiektu.
Innym aspektem jest kierunek 
badań, czy laboratorium ma 
byś przystosowane pod okre-

śloną specyfikę badań, czy ma
zawierać elementy uniwersal-
ne, z możliwością adaptacji 
„na bieżąco” w trakcie użyt-
kowania do potrzeby badań. 
W chwili obecnej, na rynku 
dostępne są rozwiązania me-
bli laboratoryjnych, urządzeń 
i instalacji pozwalające na 
tworzenie przestrzeni łatwo 
adaptowalnych, gdzie można 
przekonfigurować układ labo-
ratorium w ciągu kilkunastu 
godzin, oczywiście niektóre 
elementy są zdeterminowane 
umiejscowieniem kanałów in-
stalacyjnych i wyciągów, ale 
i tu pojawiają się technologie 
pozwalające na zmianę ich 
położenia. Dodatkowo, nie-
które systemy mebli laborato-
ryjnych umożliwiają ich prze-
konfigurowanie w zależności
od potrzeb sprzętu i użytkow-
ników. Jeżeli chodzi o instala-
cje, to warto rozważyć, które 
gazy oraz inne media będą 
dostarczane do laboratorium. 
Obecnie propagowany jest 
trend doprowadzenia więk-
szej standardowej ilości ga-
zów i mediów do wszystkich 
pomieszczeń laboratoryjnych, 

tak by mogły sprostać szero-
kiej gamie badań. Mankamen-
tem jest wyższy koszt od do-
starczenia tylko potrzebnych 
instalacji określonych aktu-
alnymi wymogami doświad-
czeń. Zaletą tego rozwiązania 
jest to, iż jest ono mniej kosz-
towne od późniejszych mo-
dyfikacji budynku, związanej
nawet z jego zamknięciem 
i przerwaniem prac, co czasa-
mi może mieć katastrofalne 
dla nich znaczenie, zwłaszcza 
jeżeli eksperyment trwa kilka 
lat. 

Kolejnymi pytaniami są:
Liczba użytkowników? Czy 
przewidywane są osoby ob-
serwujące ich pracę?
Innej wielkości będzie bu-
dynek, w którym pracuje 20  
osób, od budynku, w którym 
kolejne pięć ogląda pracę 
wspomnianej dwudziestki. 
Konieczna jest, także odpo-
wiedź czy zatrudnione osoby 
będą przebywać w obiekcie 
w tym samym czasie i czy 
w zakresie ich obowiązków 
przewidywane są prace poza 
obiektem, oraz jak często.

Rodzą się kolejne pytania:
Jakie są odpady? Czy będą 
one neutralizowane na miej-
scu, czy wywożone poza teren 
jednostki w celu ich neutrali-
zacji i składowania. Podobnie 
ma się rzecz z materiałem do 
badań, gdzie będzie trzyma-
ny? 
Może nie warto przewidywać 
dla niego pomieszczeń, cza-
sami potrzebna jest tylko nie-
wielka ilość próbek. 
Pokrewnym zagadnieniem 
będą pomieszczenia spe-
cjalnie potrzebne do prze-
prowadzania badań jak np. 
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laboratorium rentgenowskie, 
pomieszczenia mikroskopów 
elektronowych itd. Ich liczba 
i rodzaj. Podobnie ma się spra-
wa z pomieszczeniami admi-
nistracyjnymi, szkoleniowymi 
i konferencyjnymi, które z nich 
warto zawrzeć w projekcie. 
Należy również zastanowić się 
nad samymi pomieszczeniami 
laboratoryjnymi. Który model 
odpowiada specyfice badań
- laboratoria indywidualne lub 
laboratoria o otwartym planie 
- wówczas łatwej dostosować 
je do zmieniających się badań 
bez potrzeby i przekonfigu-
rowania, można zastosować 
wówczas ścianki przenośne, 
które pozwolą na powiększa-
nie lub pomniejszanie pra-
cowni w zależności od potrze-
by doświadczeń. Rozwiązanie 
ze ściankami jest droższe 
i trudniejsze w wykonaniu ale 
dające dużo możliwości wspo-
mnianej swobodnej adaptacji. 
Laboratoria otwarte (zespoło-
we) mają jeszcze jedną zaletę 
- przestrzeń komunikacji ule-
ga redukcji. Otwartość planu 

umożliwia, także wymianę 
myśli między naukowcami, 
pozwala również na wzajem-
ną kontrolę. 
Innym pytaniem jest dostęp 
do budynku, poufność i bez-
pieczeństwo badań, a także 
ocena zagrożeń takich jak 
włamania i wandalizm. Budy-
nek może być wizytówką fir-
my, przyciągać nowe twarze 
i talenty, może również być 
niepozorny i nie afiszujący
działalności w nim prowadzo-
nej. Jak powszechnie wiado-
mo aspekty bezpieczeństwa
są szalenie istotne w projekto-
waniu obiektów laboratoryj-
nych. Zabezpieczenie przed 
wyciekami, zakażeniami krzy-
żowymi i zagwarantowanie 
bezpieczeństwa użytkowników, 
a także zabezpieczenie bu-
dynku przed intruzami z ze-
wnątrz jest szalenie istotne. 
Niedopatrzenia mogą mieć 
poważne konsekwencje. Po-
wyższe uwarunkowania warto 
mieć to na uwadze przy okre-
ślaniu wytycznych dla projek-
tantów w późniejszym czasie, 

a także przy wyborze lokaliza-
cji obiektu. 
Kolejnym elementem są pro-
cedury badawcze, które warto 
rozpatrzyć i wstępnie przedys-
kutować z organami zatwier-
dzającymi, bowiem układ 
budynku można je wspierać. 
Pozwala to uniknąć zmian 
i przeróbek w późniejszym 
okresie. Dobrze jest zaopa-
trzyć się w kopię wytycznych 
WHO1 i OIE2, a także mieć na 
uwadze rodzime ustawodaw-
stwo i Polskie Normy. Opraco-
wania te ułatwiają późniejszą 
dyskusję z centrami akredyta-
cyjnymi i projektantami, któ-
rzy się mim posiłkują. 
Czasami pomocne w wykry-
stalizowaniu potrzeb są wizy-
ty w innych obiektach i zazna-
jomienie się z ich układem, 
jeżeli jest to możliwe zdjęcia 
są bardzo przydatne w okre-
ślaniu potrzeb, bowiem część 
elementów wyposażenia musi 
być wykonana indywidualnie 
jak np. zbiorniki podawcze 
zawierające komorę z płynem 
dezynfekcyjnym. Dokumen-

tacja fotograficzna ułatwia
późniejsze rozmowy z projek-
tantami.  

W następnym numerze omó-
wimy kolejne kroki w procesie 
inwestycyjnym dotyczącym 
biologicznego laboratorium 
badawczego jak przygotowa-
nie wytycznych do projektu, 
wybór zespołu projektowego 
i oferty. Są to jedne z najważ-
niejszych kroków w całym pro-
cesie ponieważ determinują 
produkt finalny jakim jest w
pełni funkcjonalny budynek la-
boratoryjny.

*Mgr inż. arch. Michał Salamo-
nowicz,  msal@onet.pl, członek 
LOIA, SARP, ARB
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Dokończenie ze str. 8:

podstawie projektu polskich 
naukowców i nie ma odpo-
wiednika na świecie. Zespół 
pracowników obsługujących 
zestaw pochwalić się może 
współpracą z NASA. Badania 
niezbędne amerykańskiej agen-
cji można wykonać tylko na 
tej aparaturze. Wniosek jest 
prosty: naukowcy z Krakowa  
mają udział w sukcesie amery-
kańskiej astronautyki .  Portfel 
zamówień na tego typu ba-
dania Instytut Odlewnictwa 

ma wypełniony już na cztery 
kolejne lata.
Aktualnie w ramach projek-
tu MCITiM  trwają pracy nad 
budową nowego gniazda do 
ww. kompleksu, które umoż-
liwi opracowanie nowych 
i dotychczas niemożliwych 
w realizacji metod i procedur 
badań zjawisk wysokotempe-
raturowych. Pozwoli to m.in. 
na badania w warunkach nie-
izotermicznych jako najbar-
dziej zbliżonych do warunków 
realnych procesów technolo-
gicznych.

Najskromniej, pod względem 
doposażenia w aparaturę ba-
dawczą ze środków Centrum, 
wypada Instytut Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN 
w Krakowie. Jak twierdzi dr 
Andrzej Piątkowski naukowcy 
z IMiIM PAN nie powiedzie-
li jeszcze ostatniego słowa 
w kwestii kompletowania apa-
ratury. Nie planuje się tutaj 
rozbudowy tzn. powiększenia 
powierzchni laboratorium. 
Wszystkie dotychczas zaku-
pione i planowane do zakupu 
aparaty będą zainstalowane 

w obecnie użytkowanych po-
mieszczeniach. 
I tak, po raz kolejny, życie udo-
wodniło, że system odgórny, 
nakazowy nie sprawdza się. 
Administracyjne łączenie in-
stytutów, jak na razie nie skut-
kuje sukcesami. Współpraca, 
łączenie zespołów dla wyko-
nania konkretnych zadań, jak 
widać na przykładzie Małopol-
skiego Centrum Innowacyj-
nych Technologii i Materiałów, 
ma sens i przynosi wymierne 
efekty. 


