
Wiktoria Kuzia – Modularność w architekturze...

155

Wiktoria Kuzia, Politechnika Krakowska

Modularność w architekturze 
Modularity in architecture

The article discusses various solutions of modular technolo-
gy occurring in architecture and construction. The author begins by 
analyzing the genesis of the concept of the module and explains the 
meaning of its introduction into the field of architecture. Secondly, 
she gives various examples of its applications on the basis of already 
completed objects from Poland and other countries. Moreover, the au-
thor presents various types and possibilities of module prefabrication 
pointing out to a number of advantages such as realization time, pro-
duction costs, quality of materials, ecology, as well as the labour force 
needed to complete the construction works. Thanks to the discussion 
of the various implementations cited in the article, it becomes easier 
to understand the need and operating patterns of modular systems.

Keywords: modularity in architecture, module, prefabrication.

W artykule zostają omówione różne rozwiązania technologii 
modułowej występującej w architekturze i budownictwie. Autorka 
zaczyna od przytoczenia genezy pojęcia modułu i tłumaczy sens jego 
wprowadzenia w dziedzinę architektury. W dalszej części artykułu 
podaje zróżnicowane przykłady jego zastosowań na podstawie zre-
alizowanych już obiektów z Polski i zagranicy. Przytacza również sze-
reg zalet i właściwości biorąc pod uwagę kryteria takie jak czas reali-
zacji, koszty produkcji, jakość materiałów, montaż, proekologiczność, 
a także liczbę podwykonawców i pracowników. Dzięki omówieniu 
przytoczonych w artykule realizacji łatwiejszym staje się zrozumienie 
schematów działania systemów modułowych.

Słowa kluczowe: modularność w architekturze, moduł, prefabrykacje.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Kuzia W., (2018) Modularność w architekturze, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(28), s. 155-158, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK2-2018/
RSK2-2018-Kuzia-modularnosc-w-architekturze.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Coraz bardziej doceniane staje się budownictwo modułowe, 
stanowiącej już nie tylko synonim architektury tymczasowej, ale 
przede wszystkim kojarzone z dużymi inwestycjami. Z prefabryko-
wanych modułów buduje się już placówki edukacyjne, budynki uży-
teczności publicznej, budynki biurowe, obiekty służby zdrowia czy 
hotele. Technologia ta rozwija się również w budownictwie miesz-
kaniowym wielo- i jednorodzinnym. Wzrost popularności budownic-
twa modułowego spowodowany jest aktualnym podwyższeniem cen 
materiałów budowlanych i usług podwykonawców, a także niedobo-
rem pracowników. Konkurencyjnie niskie ceny, bardzo dobra jakość 
materiałów i szybkość realizacji obiektów zdecydowanie przesądza-
ją o wyborze technologii modułowej, która zdaje się być przyszło-
ściową alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań architektonicznych 
i budowlanych. 

Obecność modułu w architekturze widoczna była już w starożyt-
ności. Wszelkie budowle powstawały w oparciu o ustalone moduły, 
które były nie tylko dużym ułatwieniem konstrukcyjnym, ale także 
pozwalały na osiąganie wysokich walorów estetycznych. Co więcej 
tworzyły pewną zasadę, która kreowała własny, odmienny styl. Do-
tyczy to zarówno architektury, jak i malarstwa czy rzeźby. Najstarsze 
opisy zastosowania modułu zachowane są w dziele rzymskiego archi-
tekta Witruwiusza De architectura libri decem. Propagował on wyko-
rzystywanie odpowiednich proporcji w budownictwie nazywając je 
eurythmia – dobry rytm. Co ważniejsze uważał, że dobra architektura 
zależy od zachowania odpowiednich stosunków liczbowych między 
podstawowymi wymiarami budynku i jego elementów, co charakte-
ryzuje wykorzystywanie modułu (Witruwiusz 1999). W renesansie 

zaś istotną rolę w tej kwestii odegrał traktat O pięciu porządkach 
w architekturze autorstwa Giacoma Barozziego da Vindgol. Wnosi on 
zasady obowiązujące w porządkach architektonicznych, które dzie-
lą moduł na mniejsze jednostki zwane partes. Drugim kontynuato-
rem działań Witruwiusza był Andree Paladia autora Czterech ksiąg 
o architekturze, który podzielił średnicę podstawy kolumny na 60 
„minut” i przyjął 30 minut jako moduł. Działania te miały ogromny 
wpływ na kształtowanie architektury historycznej, która zadziwia po-
cząwszy od samej bryły, po najmniejsze szczegóły. 

We współczesnej architekturze szczególną tendencję do wyko-
rzystywania modułu wykazywał Le Corbusier. Zagadnienie skali ludz-
kiej – jako relacji człowieka i wzniesionego obiektu znalazło wyraz 
w stworzonym przez niego tak zwanym Modulorze. Bazował on na 
proporcjach człowieka jako głównego użytkownika i odbiorcy dzieł 
architektonicznych (Żuk 2009). Jak podkreślał Le Corbusier – naj-
ważniejsza w jego dziełach była funkcjonalność, a więc kluczowym 
wydaje się dostrzeganie relacji człowieka, jego proporcji i mającej 
powstać budowli. W tym czasie rozwijał się również tak zwany styl 
międzynarodowy, którego jedną z głównych podstawowych zasad 
była modularność. Wykształciła się wtedy nowa metoda postrzega-
nia architektury, ściśle związanej z powtarzalnością, a także rytmem, 
który często stanowił główny element kompozycji. Wynalezienie kon-
strukcji szkieletowej dało swoisty asumpt do budowania domów lub 
bloków z powtarzalnych elementów w dowolnych konfiguracjach, 
(np. osiedle Pessac). Ustawianie modułów jeden na drugim jak 
w projekcie  Immueble Villas,  czy wsuwanie modułów w tak zwany 
„stelaż konstrukcyjny” (Unite d’Habitation) zapoczątkowało tzw. kon-
tenerowość w architekturze (Szymańska 2009). Obecnie rynek przed-
stawia architekturę modułową jako technikę budowlaną oferującą 
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ceownikami, dwuteownikami lub innymi kształtownikami. Wartym 
zauważenia jest fakt, iż rozróżnia się panele na podłogowe, ścien-
ne, stropowe i dachowe. Wszystkie przystosowane są odpowiednio 
do ich funkcji, zapewniając nalepsze parametry i wskaźniki nośności 
oraz oporu cieplnego. Współczynnik przenikania ciepła uzależniony 
jest od grubości i rodzaju rdzenia. Panele SIP z pianką poliretanową 
o grubości 18 cm, posiadają wskaźnik U= 0,12 [W/m2k]. Natomiast 
panele z rdzeniem styropianowym wyróżniają się U wynoszącym od 
0,22 [W/m2k] (https://kp.pl/porady/dom-z-paneli-sip-cena-charak-
terystyka-zastosowanie-co-warto-wiedziec/ 2018). W konsekwencji 
oznacza to, że najlepsze parametry osiągają płyty wypełnione pian-
ką poliuretanową. Zalet budowniania w technologii SIP jest wiele. 
Przede wszystkim panele charakteryzują się doskonałą wytrzymało-
ścią na warunki atmosferyczne. Wyróżniają się wysoką ognioodpor-
nością, ochroną przeciwwiatrową oraz odpornością na mrozy i wil-
goć. Co więcej świetnie radzą sobie z rozpuszczalnikami organicznymi, 
zasadami i kwasami. Technologie budowy domu prefabrykowanego 
charakteryzują się ograniczoną ilością składników mokrych, co dobrze 
chroni budynek przed pojawieniem się grzybów i pleśni. Ponadto da-
chy i elewacje zewnętrzne i wewnętrzne mogą być wykończane do-
wolnie – tak jak w tradycyjnym budownictwie. Największą jednakże 
zaletą jest bardzo krótki czas realizacji obiektu, co w dobie dzisiej-
szego tempa życia wydaje się kwestią szczególnie istotną. W Polsce 
technologia wykorzystania paneli SIP jest niestety jeszcze mało zna-
nym rozwiązaniem. Natomiast za granicą staje się już rozwiązaniem 
coraz bardziej powszechnym. Za przykład posłużyć może zaprojekto-
wany przez Alejandro Soffia i Gabriel Rudolphy dom zlokalizowany 
w Santo Domingo w Chile. Celem jego powstania było osiągniecie 
jak najlepszego efektu, uzyskanego dzięki wykorzystaniu technologii 
paneli SIP. Architekci przewidzieli do budowy dwa typy paneli: ścien-
ne o wymiarach 122 x 488 x 11,4 m i paneli łączących kondygnacje 
o wymiarach 122 x 488 x 21 mm. W sumie do budowy wykorzysta-
no 111 paneli SIP, które wyprodukowano w zaledwie 10 dni (https://
www.dezeen.com/2012/04/28/sip-panel-house-by-alejandro-soffia-
-and-gabriel-rudolphy/. 2012). Warto podkreślić, że ilość odpadów 
powstałych przy produkcji była praktycznie znikoma, co stanowi 
ogromną zaletę tej technologii. W efekcie sprzyja restrykcjom w go-
spodarce odpadami, co korzystnie wpływa również na środowisko. 

Zdjęcie 2. SIP panel house

Źródło: https://www.dezeen.com/2012/04/28/sip-panel-house-by-ale-
jandro-soffia-and-gabriel-rudolphy/ [14.05.2018].

Obok metody wykorzystania paneli SIP jest jeszcze wiele innych 
opcji budownictwa prefabrykowanego. Wciąż dużą popularnością 

niezwykły potencjał rozwiązań z różnych dziedzin architektury, ta-
kich jak zabudowa mieszkaniowa, służba zdrowia, hotelarstwo, usługi 
przy konkurencyjnie niskich kosztach realizacji inwestycji. Pozytyw-
nych cech jej zastosowania należy doszukiwać się na płaszczyźnie 
zarówno estetycznej, konstrukcyjnej, jak i finansowej. Począwszy od 
walorów estetycznych, modularność zdecydowanie ułatwia szybsze 
zorganizowanie przestrzeni i wprowadzenie weń ładu i porządku. 
Dzięki zastosowaniu prostych elementów powtarzalnych można uzy-
skać ciekawe efekty wizualne i przestrzenne. Ciekawym tego przykła-
dem może być Final Wooden House – weekendowy dom mieszkalny, 
który stanął na skraju lasu nad rzeką Kuma w Japonii. Wnętrze posia-
dającego wymiary 4m x 4m sześcianu jest w całości zaaranżowane 
przez wystające belki konstrukcyjne, które w zależności od potrzeby 
służą jako schody, stół, łóżko czy nawet blat kuchenny. Natomiast 
szczeliny pomiędzy nieregularnie ułożonymi belkami tworzą okna, 
a całość wnętrza doświetla przeszklony dach (https://archinect.
com/features/article/81788/showcase-final-wooden-house 2008). 
Zdjęcie 1 przedstawia prosty schemat działania modułu i prezentuje 
zależność poszczególnych elementów wyposażenia wnętrza w  od-
niesieniu do jednostki miary modułu. Główną jego zaletą jest zatem 
mobilność, co w konsekwencji zapewnia łatwość i szybkość aranżacji 
poszczególnych składowych obiektu.

Zdjęcie 1. Final Wooden House

Źródło: https://archinect.com/features/article/81788/showcase-final-
-wooden-house [14.05.2018].

Przykład ten pozwala na stwierdzenie, że moduł stanowi powtarzalny 
element o określonych wymiarach zapewniający łatwość jego mody-
fikacji w zależności od potrzeb, a także tworzący jedną wiekszą całość.

Panele SIP

Budowa modułowych domów prefabrykowanych została zaczer-
pinięta z technologii skandynawskiej, zachodnioeuropejskiej, a także 
amerykańskiej. Główną zaletą tego rodzaju budownictwa jest krót-
ki czas realizacji projektu. Panele SIP – określane mianem Izolacyj-
nych Paneli Strukturalnych składając się z trzech części. Rolę dwóch 
warstw zewnętrzych spełniają płyty wyróżniające się odpowiednim 
poziomem twardości (np. płyty OSB, MFP, cementowe, magnezowe, 
metalowe). Natomiast środek, czyli rdzeń, wykonany jest najczęściej 
z pianki poluretanowej bądź też styropianu. Wszystkie trzy części 
zwykle połączone są ze sobą przy pomocy kleju poliuretanowego, 
mającego również właściwości izolacyjne. Łączenie już gotowych pa-
neli w większą całość odbywa się za pomocą metody „obce pióro”. 
Do stabilizacji zaś stosowane są wkręty łączące płytę z listwami OSB, 
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Całość obiektu składa się 65 modułów, z czego 55 przeznaczonych 
jest jako jednostki mieszkalne, natomiast pozostałe 10 tworzy rdzeń 
budynku (http://www.architectmagazine.com/project-gallery/car-
mel-place_o. 2017). Powierzchnia mieszkań waha się od 24-35 m 
kwadratowych, co zapewnia przystępność cenową dla ludzi o niskich 
bądź średnich dochodach. Dodatkowo w obiekcie znajduje się siłow-
nia, wspólny mały salon, taras na dachu, przechowywalnie rowerów 
i niewielki ogród. Wymienione udogodnienia stanowią przestronną 
alternatywę dla niewielkich rozmiarów mieszkań. Ponadto zachęcają 
mieszkańców do integracji i urozmaicają czas spędzony poza miesz-
kaniem. Warto wspomnieć, że cały obiekt podzielony jest na 4 części 
różnej wysokości, które odziela od siebie kolor elewacji. Natomiast 
do wykończenia budynku od strony zewnętrznej użyte zostały be-
tonowe płyty, co zapewnia nowoczesny wygląd całości i spójność 
z otoczeniem.   

Zdjęcie 3. Carmel Place w Nowym Jorku

Źródło: https://www.6sqft.com/micro-apartments-at-carmel-place-
-starting-from-2570-and-offering-two-months-free/ [14.05.2018].

Przytaczając przykład polskiej realizacji w systemie modułowym, 
należy zwrócić uwagę na budynek bloku operacyjnego z odziałem 
intensywnej terapii i centralną sterylizacją, powstały przy szpitalu 
im. Pirogowa na ulicy Wólczańskiej w Łodzi. Konstrukcję nowego 
obiektu tworzą prostopadłościenne stalowe moduły o wymiarach 
16,66 m długości, szerokości 4,23 m i wysokości 4,09 m. Co ciekawe 
ich montaż trwał niecałe dwa tygodnie i pracowało przy nim jedynie 
6 osób – brygadzista i 5 pracowników (http://www.dzienniklodzki.
pl/zdrowie/a/szpital-pirogowa-w-lodzi-budowany-w0systemie-mo-
dulowym-blok-operacyjny-jak-z-klockow-ulozyli-go-w-dwa-tygo-
dnie-zdjecia-film,13299369/ 2018). Warto tutaj podkreślić, że przy 
tradycyjnej metodzie budowy musiałoby pracować około 50 osób, 
a czas stawiania konstrukcji z pewnością wydłużyłby się do nawet 
kilku miesięcy. Prace przy budowie nowego bloku wciąż trwają, jed-
nakże za sprawą systemu modułowego koniec inwestycji wraz z wy-
kończeniem i całym wyposażeniem przewidywany jest na styczeń 
2019 roku. Architektura modułowa wymaga sporej inwencji twór-
czej, bowiem projektowanie odbywa się w oparciu o jeden ustalony 
moduł. Chociaż technologia wykorzystania paneli SIP pozwala na 
dużą dowolność w kształtowaniu formy, to w przypadku obiektów 
z kontenerów czy innych prefabrykowanych brył należy wykazać się 
dużą kreatywnością. Sam proces projektowania porównać można do 

cieszy się budowanie z kontenerów morskich. Metodę tą cechują 
przede wszystkim niskie koszty budowy. Warto jednak zauważyć, 
że obok domów jednorodzinnych coraz częściej kontenery znajdują 
swe zastosowanie przy większych realizacjach. Skutkuje to większym 
zyskiem w aspekcie ekonomicznym, bowiem budowa obiektu skła-
dającego się z kilku takich samych elementów jest znaczniej tańsza. 
Sukces kontenerów w architekturze to przede wszystkim masowość 
ich wytwarzania. Wykonywane są w tych samych wymiarach, co 
znacznie obniża koszty produkcji, jak i również upraszcza projekto-
wanie. Łatwość ich montażu nie wymaga sporej ilości robót budow-
lanych, co zyskuje w kwestii budowy obiektów tymczasowych. Kon-
tenery sprawdzają się w dowolnych konfiguracjach ich zestawienia. 
Począwszy od domków parterowych, aż po wielopiętrowe biurowce. 
Coraz więcej projektantów wykorzystuje potencjał technologii two-
rzenia domów modułowych, budując też przedszkola, szkoły, galerie. 
Warto wspomineć tu jeszcze o architekturze socjalnej, która wyma-
ga tanich i szybkich rozwiązań, co idealnie wpisuje się w założenia 
budownictwa modułowego. Należy również zauważyć, iż kontenery 
w architekturze pozwalają na dużą mobilność jej elementów. Wraz 
z upływem czasu można dodawać lub odejmować elementy całości, 
zmieniać ich położenie lub przeznaczenie. System modułowo-kon-
tenerowy pozwala na wyeliminowanie standardowych problemów 
towarzyszących budowie, takich jak: zakup, transport, składowanie 
i dozorowanie materiałów. Szybkość prac pozwala także na osiąganie 
sporych oszczędności dzięki niższym kosztom zarządzania. Niezwy-
kle istotnym wydaje się też możliwość wyeliminowania problemów 
związanych z koordynacjacją prac podwykonawców i nadzoru inwe-
stora nad wielobranżowymi zadaniami na miejscu budowy. Możliwe 
jest rozpoczęcie prac w hali produkcyjnej jeszcze przed otrzymaniem 
pozwolenia na budowę. Wszelkie instalacje wewnętrzne np. wod-
na, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna, teletechniczna, wetylacji 
i klimatyzacji powstają w znacznej części w warunkach fabrycznych.  
Ułatwia to z pewnością koordynację pracy i eliminację błędów, co 
przekłada się na skrócony czas trwania robót (Łukasik 2015). Dodat-
kową zaletą jest ich ekologiczność, bowiem recycling kontenerów 
morskich jest znacznie korzystniejszy niż tworzenie kolejnego dzieła 
architektury z często niesprzyjających środowisku odpadów.  

Budownictwo modułowe stanowi alternatywę wszelkich trady-
cyjnych rozwiązań. Praktyka jednakże pokazuje, iż większość budowli 
powstaje wciąż jako murowane. Ludzie odrzucają możliwość skorzy-
stania z innych metod głównie przez niewiedzę. Dlatego istnieje po-
trzeba obszerniejszej edukacji w zakresie architektury modułowej, 
w szczególności młodych architektów. Modułowość zdaje się świet-
nym rozwiązaniem na potrzebę skrócenia przebiegu robót budowla-
nych do minimum, jak również powstawania ciekawych rozwiązań, 
przy jak najmniejszych kosztach budowy. 

Za przykład może posłużyć Carmel Place w Nowym Jorku, stano-
wiący wyraz nowego podejścia do taniej architektury mieszkaniowej. 
Obiekt składa się ze stalowych modułów, których prefabrykacja od-
bywała się poza miejscem budowy. Gotowe elementy układane było 
piętrowo na fundamentach, które jako jedyne wraz z parterem wy-
konywane były na miejscu. Ułatwiło to znacznie pracę, a także ogra-
niczyło hałas budowy, co zdecydowanie przysłużyło się mieszkańcom 
sąsiednich budynków. Należy również podkreślić, że cały proces pre-
farbrykacji, transportu i montażu trwał tylko 4 tygodnie. Przyczyniło 
się to zatem do zmiejszenia kosztów budowy i wynajmu mieszkań. 
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zania, w porównaniu do tradycyjnych form budowania, są bardziej 
efektywne, co przekłada się na zmniejszenie ilości czasu potrzebnego 
na realizację projektu, a także mniejszy wkład pracy. 
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swoistej gry brył. Począwszy od pojedynczego elementu – modułu, 
poprzez dodawanie kolejnych powstaje dzieło, którego efekt finalny 
jest zupełnie inny niż początkowy. Słuszne jest zatem stwierdzenie, 
iż moduł występujący samodzielnie zyskuje zupełnie nową wartość 
po zestawieniu w całość. Znakomitym tego przykładem jest zapro-
jektowany przez Moshe Safdiego kompleks mieszkaniowy Habitat 
67, który wzniesiony został na wystawę światową już w 1967 roku. 
Konstrukcja budynku składa się z 354 połączonych ze sobą na różne 
sposoby prefabrykowanych betonowych modułów, których łączna 
wysokość sięga 12 pięter. Każde z mieszkań zajmuje od jednego do 
ośmiu modułów i posiada od jednej do trzech kondygnacji. Wszyst-
kie natomiast mają ogród o powierzchni wahającej się od 21 do 93 
m², umieszczony na dachach sąsiednich modułów (Hawskley 2010). 
Dzieło to w swoim czasie było wyrazem nowego spojrzenia na ar-
chitekturę mieszkaniową. Obecnie można uznać je za wizjonerski 
projekt, wykorzystujący modularność, która aktualnie coraz częściej 
traktowana jest jako jedno z lepszych, a zarazem przyszłościowych 
rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa. 

Zdjęcie 4. Habitat 67

Źródło: https://www.archdaily.com/404803/as-classics-habitat-
-67-moshe-safdie [14.05.2018].

Modularność w architekturze może być realizowana na różnych 
etapach powstawania dzieła. W fazie projektowania moduł może słu-
żyć jako stały powtarzalny element, który ułatwia wyczucie wielkości 
powierzchni bądź skali. Na dalszym etapie może być wykorzystany 
jako metoda konstrukcyjna, budowlana, co związane jest z doborem 
odpowiednich materiałów służących jako moduł. 

Podsumowanie

Nieustannie rozwijająca się technologia pozwoliła na wykształ-
cenie się pojęcia Architektury Modułowej jako techniki budowlanej 
oferującej niezwykły potencjał rozwiązań z różnych dziedzin archi-
tektury, takich jak zabudowa mieszkaniowa, służba zdrowia, hote-
larstwo, czy wszelkiego rodzaju usługi przy konkurencyjnie niskich 
kosztach realizacji inwestycji. Do ważniejszych zalet tej architektury 
należą: szybki proces realizacji, wysoka jakość budowanych obiektów, 
jak również niezależność od warunków atmosferycznych. Wysoki 
stopień prefabrykacji pozwala na ograniczenie czasu potrzebnego 
na prace na placu budowy. Sprzyja to zdecydowanie otoczeniu i po-
prawia jakość życia w szczególności mieszkańcom większych miast. 
Niezależnie od rodzaju prefabrykatów, wszystkie modułowe rozwią-
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