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Szanowni Państwo!

Ubiegłoroczny jubileusz związany z dziesiątą edycją konkursu „Budowa Roku 
Podkarpacia” stał się inspiracją do podniesienia rangi samego Konkursu 
oraz do nadania mu atrakcyjniejszej  oprawy.
Od strony organizacyjnej do współorganizowania Konkursu została 
zaproszona Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,  
natomiast Przewodniczący Oddziałów branżowych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych działających na Podkarpaciu, zapraszani są do współpracy 
w ramach Kapituły Konkursu przy ocenie obiektów o charakterystyce 
związanej z daną branżą. 
Równocześnie, doceniając rolę autorów projektów wyróżnionego obiektu, 
postanowiliśmy uhonorować dyplomami nie tylko generalnych projektantów 
ale również głównych projektantów branżowych, w tym przede wszystkim 
projektantów konstrukcji. 
Podsumowując jedenastą edycję Konkursu z satysfakcją stwierdzono 
widoczny wzrost zarówno poziomu rozwiązań projektowych jak również 
poziomu jakości robót budowlanych, wyposażenia technicznego oraz 
wystroju wnętrz obiektów uczestniczących w Konkursie.
Gratulujemy laureatom Konkursu oraz wszystkim projektantom, inwestorom 
i wykonawcom budów wyróżnionych i nagrodzonych w Konkursie „Budowa 
Roku Podkarpacia 2010”.
Dziękujemy członkom Komisji Konkursowej oraz członkom Kapituły 
Konkursu za wkład pracy włożony w organizację Konkursu.

Przewodnicząca
Komisji Konkursowej

mgr inż. Alicja Róg

Przewodniczący
Oddziału PZITB w Rzeszowie

mgr inż. Adam Jakóbczak

Przewodniczący Rady
PDK OIIB

mgr inż. Zbigniew Detyna
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Apartamenty nad Zalewem
budynki mieszkalno-handlowo-usługowe 
w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego

Odbiorca nagrody:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.,  Trzebownisko
        
Inwestor:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Trzebownisko
Generalny realizator:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Trzebownisko
Generalny wykonawca:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Trzebownisko
Jednostka  projektująca:
Studio Architektury Archi GROUP, Rzeszów 
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Marek Chrobak
konstrukcji - mgr inż. Paweł Ludera 
Kierownik budowy:
inż. Marek Grzyb 
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Jacek Pawłowski

Budowa Roku Podkarpacia 2010
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Obiekt stanowi kompleks dwóch budynków mieszkalnych o wysokości 11 i 8 
kondygnacji z garażami podziemnymi. W parterze jednego z budynków usy-
tuowano część handlowo- usługową.
Budynek posiada 255 mieszkań, garaż podziemny na 122 miejsc.
Konstrukcja budynków w części podziemnej żelbetowa, posadowiona na pa-
lach wierconych CFA. Na parterze i wyższych kondygnacjach konstrukcja mie-
szana to jest słupy i stropy żelbetowe, ściany usztywniające również żelbeto-
we uzupełnione ścianami murowanymi. Przekrycie obu budynków stanowią 
stropodachy.
Charakterystyczną cechą obiektów jest wysoki standard wykonawstwa w tym 
wykończenia klatek schodowych i korytarzy płytami granitowymi.

Kubatura:   60 771 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 5 274 m2

Powierzchnia użytkowa: 23 761 m2

Powierzchnia  handlowa: 2 074 m2

Ilość mieszkań:   255

OBIEKTY MIESZKALNE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Mały dom mieszkalny 
wielorodzinny 
w Rzeszowie przy ul. Kujawskiej

Odbiorca nagrody:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie                
Inwestor:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Generalny wykonawca:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jednostka  projektująca:
Pracownia  Autorska  Krzysztof Waglewski Rzeszów 
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Krzysztof Waglewski
konstrukcji - mgr inż. Sławomir Skoczylas i mgr inż. Daniel Pieczko           
Kierownik budowy:
mgr inż. Stanisław Kaczkowski 
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Emil Szczepański 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych 
i garażami podziemnymi.
Mieszkania i garaże oraz pomieszczenia gospodarcze dostępne z klatek scho-
dowych i dodatkowo z dźwigów osobowych.
Układ konstrukcyjny stanowią: ściany, słupy, podciągi, stropy żelbetowe oraz 
ściany murowane z pustaków ceramicznych i bloczków silikatowych.
Konstrukcja garaży podziemnych  szkieletowo-żelbetowa. 
Każde mieszkanie posiada balkon, a  lokator możliwość korzystania z garażu.
Ciekawa elewacja budynku z fragmentami drewnianymi.
Lokalizacja kameralna w sąsiedztwie domków jednorodzinnych.

Kubatura:   9 478 m3

  
Powierzchnia zabudowy: 639 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 440 m2 

Powierzchnia  garażu
podziemnego:   722 m2         

OBIEKTY MIESZKALNE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Kompleks obiektów dydaktyczno - 
naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego 
w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza

Odbiorca nagrody:
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Inwestor:
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDPOL S.A. Rzeszów 
Jednostka  projektująca:
1. TEAM s. c. Busko Zdrój, 2. PREDOM Sp. z o.o. Wrocław
Główni projektanci:
1. architektury - mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc
    konstrukcji - inż. Andrzej Grudzień  
2. architektury - mgr inż. arch. Krzysztof Maśluszczak
    konstrukcji - inż. Henryka Płońska 
Kierownik budowy:
Dariusz Rodzoń
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Ryszard Bachórz

Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym oraz Centrum 
Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię

Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych 
wraz z Centrum Konferencyjno-Naukowym1

2



owskiego 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

OBIEKTY DYDAKTYCZNO-OŚWIATOWE

1.

Kubatura: 57 434 m3  
Powierzchnia zabudowy: 2 550 m2

Powierzchnia użytkowa: 11 954 m2

Drogi, parkingi: 2 864 m2

2.
Kubatura: 21 072 m3  
Powierzchnia zabudowy: 2 875 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 609 m2

Drogi, parkingi: 4 430 m2

1. Budynek administracyjno-dydaktyczno-naukowy Centrum Transferu  
Technologii i Badań Podstawowych
Obiekt składa się z  dwóch budynków połączonych łącznikiem tworząc kształt 
litery H. Budynek  pięciokondygnacyjny. W budynku znajduje się Centrum 
Konferencyjno-Naukowe do prowadzenia konferencji międzynarodowych 
w wersji full HD. W obiekcie znajdują się sale wykładowe, laboratoria i pra-
cownie. Jednocześnie może przebywać w budynku 2 000 osób.
Obiekt posadowiony na palach CFA. Konstrukcja ścian,  stropów, słupów 
i belek - żelbetowa wylewana.
Obiekt wyróżnia się dobrym opracowaniem projektowym z dostosowaniem 
do funkcji dydaktyczno-naukowych.

2. Budynek dydaktyczno-naukowy Centrum  Innowacji i Wdrożeń w Prze-
myśle Spożywczym  oraz Centrum  Przetwarzania Biomasy i Odpadów na 
Energię.
Budynek przeznaczony jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań la-
boratoryjnych i technologicznych. W budynku znajduje się 43 pomieszcze-
nia laboratoryjne i pracownie.
Obiekt trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej; jest wyposażony w in-
stalacje technologiczne oraz najnowocześniejszą aparaturę naukowo-ba-
dawczą.
Na uwagę zasługuje również duża ilość  powierzchni dróg i parkingów.
Budynek wyróżnia oryginalna bryła architektoniczna oraz jego wkompono-
wanie w kompleks obiektów istniejących.
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NAGRODA DRUGIEGO  STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Centrum Edukacji Międzynarodowej  
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Kielnarowej

Odbiorca nagrody:
BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Rzeszowie               
Inwestor:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
Generalny wykonawca:
BEST CONSTRUCTION Sp. z o. o w Rzeszowie 
Jednostka  projektująca:
mgr inż. arch. Urszula Pomianek, Rzeszów
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Urszula Pomianek 
konstrukcji -  mgr inż. Paweł Ludera 
Kierownik budowy:
Jerzy Gil
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Wojciech Staszkiewicz



11

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Obiekt pełni funkcję bazy lokalowej dla prowadzenia działalności dydaktycz-
nej i badawczej. W budynku znajdują się laboratoria, sale ćwiczeń, biblioteka 
multimedialna oraz sala konferencyjna i sala audytoryjna dla 300 osób.
Budynek składa się z trzech części o zmiennej ilości kondygnacji.
Konstrukcja szkieletowo-murowana tradycyjna z elementami stalowymi.
Fundamenty budynku w formie stóp i ław żelbetowych.
Obiekt wyróżnia nowatorskie rozwiązanie architektoniczne w pomieszcze-
niach czytelni.
Budynek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt w pełni zinformatyzo-
wany. Wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych wyróżnia dobra ja-
kość.

Kubatura: 21 394 m3

  
Powierzchnia zabudowy: 2 766 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 353 m2

     
Parkingi  na  samochody 
osobowe:
 miejsc postojowych 72

OBIEKTY DYDAKTYCZNO-OŚWIATOWE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Szkoła  Podstawowa   
na os. Załęże w Rzeszowie

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów              
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów 
Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Szczepański Tadeusz Rzeszów
Jednostka  projektująca:
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „WISPRO” w Rzeszowie  
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Dominik Trąd 
konstrukcji - mgr inż. Paweł Ludera
Kierownik budowy:
Jacek  Wiech 
Inspektor nadzoru:
Krzysztof Szpala



13

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Budynek spełnia funkcję edukacyjno – wychowawczą dla dzieci w zakresie 
kształcenia podstawowego dla ok. 200 osób oraz dzieci w wieku przedszkol-
nym w ilości 40 osób.
Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w pełni 
skomputeryzowany i monitorowany.
Kompleks składa się z budynku: szkoły, przedszkola, sali gimnastycznej, sto-
łówki  z kuchnią.
Budynek szkoły dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej ze stropami 
żelbetowymi. Sala gimnastyczna i przedszkole wykonane jako jednokondy-
gnacyjne  o konstrukcji murowanej.
Obiekt posadowiony na ławach i stopach żelbetowych.

Kubatura: 14 807 m3

  
Powierzchnia zabudowy: 2 023 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 729 m2

OBIEKTY DYDAKTYCZNO-OŚWIATOWE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Budynek Dydaktyczny Zespołu  
Szkół Gospodarczych     
ul. Spytka Ligęzy w Rzeszowie 

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów               
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów 
Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Golema, Rzeszów 
Jednostka  projektująca:
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „WISPRO” Rzeszów 
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński
             mgr inż. arch. Grzegorz Ruszel
konstrukcji - mgr inż. Grzegorz Ożóg 
Kierownik budowy:
Adam Początek 
Inspektor nadzoru:
Andrzej Kluz 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Budynek wykonany jako trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Posadowie-
nie obiektu bezpośrednie na ławach fundamentowych.
Konstrukcja budynku murowana ze słupami i rdzeniami żelbetowymi. Kon-
strukcja stropodachu, stropów i podciągów żelbetowa. Ściany murowane 
z betonu komórkowego  oraz cegły pełnej.
Program użytkowy obejmuje dział gastronomiczny – sale technologiczne z za-
pleczem, sale konsumenta, sale językowe, wykładowe, gabinety szkolne oraz 
zaplecze szatniowo-magazynowe.
Pracownie nauki zawodu wyposażone są w nowoczesne urządzenia gastro-
nomiczne w dostosowaniu do żywienia zbiorowego i indywidualnego.
Obiekt wyposażony w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz dostosowa-
ny do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Budynek posiada ciekawą architekturę oraz przejrzystą funkcję i wysoki stan-
dard wykończenia.

Kubatura: 13 792  m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 1 325 m2

Powierzchnia ogólna: 4 531 m2

OBIEKTY DYDAKTYCZNO-OŚWIATOWE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Kryta Pływalnia „Fregata”      
w Kolbuszowej

Odbiorca nagrody:
Gmina  Kolbuszowa             
Inwestor:
Gmina  Kolbuszowa
Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Warszawa
Jednostka  projektująca:
Biuro Projektowe  „ART-Faktory” s.c. arch. P. Spędzia, W. Spędzia, Dębica
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Paweł Spędzia 
konstrukcji  - mgr inż. Jerzy Olesiak
instalacji – mgr inż. Wioletta Spędzia
Kierownik budowy:
Roman Kawa 
Inspektor nadzoru:
inż. Tadeusz Semik 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Kryta pływalnia jest nowoczesnym obiektem rekreacyjno-sportowym wielo-
funkcyjnym.
W parterze obiektu znajduje się niecka basenowa o wymiarach 12,5 x 25,0 m 
z sześcioma torami do pływania, niecka do nauki pływania o wymiarach 8,0 x 
12,5 m, urządzenia rekreacyjne tzw. „dzika rzeka” – kanał o szerokości 1,5 m z  
mocnym prądem porywającym, zjeżdżalnia 60 m (wewnątrz obiektu), zaple-
cze szatniowe i pomieszczenia techniczne.
Na pierwszym piętrze zlokalizowano usługi: fitnes, siłownię, saunę, masaż, 
solarium, kawiarnię, zespół sanitarny, zaplecze administracyjne i galerię wi-
dokową. W piwnicach znajdują się pomieszczenia: kotłowni, wentylatorowni, 
uzdatniania wody.
Fundament budynku stanowi ruszt żelbetowy. Ściany fundamentowe  żelbe-
towe. Konstrukcja nadziemna: słupów, stropów i belek żelbetowa monolitycz-
na. Ściany  zewnętrzne z pustaków ceramicznych z ociepleniem ze styropianu 
z dużymi powierzchniami przeszklonymi w konstrukcji aluminiowej.
Konstrukcję dachu nad basenem stanowią dźwigary drewniane klejone 
z przekryciem typu lekkiego na bazie blach fałdowych z ociepleniem wełną 
mineralną. Dach nad częścią zaplecza w konstrukcji żelbetowej z pokryciem 
papowym. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do ogrzewania 
wody użytkowej i wody basenowej zastosowano wspomaganie podstawowe-
go ogrzewania poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii opartych 
na zespole 80 kolektorów słonecznych.
W obiekcie zastosowano nowoczesną technologię uzdatniania wody to jest 
woda przelewowa odprowadzona jest do zbiorników gdzie po uzupełnieniu 
wodą  świeżą trafia do filtrów za pomocą pomp obiegowych.

Kubatura: 24 373 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 2 009 m2

Powierzchnia użytkowa: 4 419 m2

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Kryte Korty Tenisowe 
i Budynek Wielofuncyjny         
w miejscowości Nowa Wieś                                       
Gmina Trzebownisko

Odbiorca nagrody:
Gmina  Trzebownisko 
Inwestor:
Gmina Trzebownisko 
Generalny wykonawca:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 
Jednostka  projektująca:
Pracownia  Sztuk Plastycznych w Rzeszowie (projekt podstawowy)
Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan Rzeszów (projekt zamienny)
Główni projektanci:
architektury – mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński 
konstrukcji – inż. Kazimierz Fiszer; mgr inż. Michał Szpilewski
Kierownik budowy:
mgr inż. Robert Biernacki 
Inspektor nadzoru:
inż. Zbigniew Nowak 



19

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Inwestycja obejmuje hale kortów tenisowych z otwartym aneksem wypo-
czynkowym oraz zamkniętym pomieszczeniem technicznym. Budynek wie-
lofunkcyjny nie podpiwniczony o funkcji zaplecza dla kortów z kawiarenką in-
ternetową, zapleczem socjalnym oraz kotłownią i siedzibą straży gminnej.
Zadanie inwestycyjne stanowi część Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebowni-
sku z siedzibą w Nowej Wsi.
Halę zaprojektowano w  konstrukcji stalowej opartej na stopach żelbetowych. 
Dach i ściany wykonano z blach trapezowych ocieplonych przy zachowaniu 
współczynników przenikania ciepła 0,25.
Budynek wielofunkcyjny wykonano w konstrukcji tradycyjnej. Całość zadania 
wyróżnia dobry poziom rozwiązań technicznych i rozwiązań architektonicz-
nych oraz dobra jakość wykonanych robót.

Hala tenisowa 

Kubatura: 13 120 m3  
Powierzchnia zabudowy: 1 468 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 437 m2

Budynek wielofunkcyjny
 
Kubatura: 2 534 m3  
Powierzchnia zabudowy: 463 m2

Powierzchnia użytkowa: 566 m2

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Hala Sportowa      
przy IV LO w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów                
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów 
Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Szczepański Tadeusz, Rzeszów
Jednostka projektująca:
Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan, Rzeszów 
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński 
konstrukcji - inż. Jerzy Furman 
Kierownik budowy:
Janusz Ciepielowski 
Inspektor nadzoru:
Andrzej Kluz 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Hala sportowa przeznaczona jest dla młodzieży IV L.O. i połączona łącznikiem 
z istniejącym budynkiem szkoły. Satnowi ona równocześnie jeden z elemen-
tów kompleksu sportowego dla młodzieży tej części miasta.
Posadowienie obiektu na ławach żelbetowych.
Ściany z pustaków „Max” z trzpieniami żelbetowymi.
Sala sportowa o wymiarach 44,0 m x 22,4 m. Nad salą dach na dźwigarach 
z drewna klejonego. W hali na piętrze  znajduje się widownia na 246 miejsc. 
Okna w  hali w konstrukcji aluminiowej.
W pomieszczeniach zaplecza socjalnego i w korytarzach posadzki typu Gress.

Kubatura: 18 794 m3 
 
Powierzchnia użytkowa: 1 849 m2

Powierzchnia ogólna: 2 149 m2

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Centrum Projektowe Nowoczesnych 
Technologii OPTEAM S.A. 
w Tajęcinie k/Rzeszowa

Odbiorca nagrody:
RESBUD S.A.                
Inwestor: „OPTEAM” S.A. Rzeszów  
Generalny wykonawca:
Konsorcjum wykonawców 
RESBUD S.A. Rzeszów 
„ABM SOLID” S.A. Tarnów
Jednostka  projektująca:
Pracownia Architektoniczna  „ARCHICOM” Rzeszów
Główni projektanci:
architektury – mgr inż. arch. Ryszard Miklas 
konstrukcji -  mgr inż. Adam Miłek 
Kierownik budowy:
mgr inż. Witold Siwoń
Inspektor nadzoru:
inż. Tadeusz Malec
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Budynek służyć będzie do prowadzenia prac projektowych, wdrożeniowych 
i usług w zakresie systemów kart elektronicznych oraz integracji systemów 
teleinformatycznych.
Obiekt składa się z dwóch prostopadłych brył o wysokości trzech i dwóch kon-
dygnacji.
Konstrukcja nośna obiektu żelbetowa (słupy i stropy), ściany zewnętrzne 
szkieletowe  stalowe z fasadą aluminiową przeszkloną. W fasadzie zamo-
cowane są zewnętrzne żaluzje  aluminiowe. Posadzki w holu i korytarzach 
z płytek granitowych.
Balustrady schodowe całoszklane, bezramowe.
Obiekt cechuje nowoczesna architektura oraz estetyczne wykończenie po-
szczególnych pomieszczeń.
Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje oraz system 
integrujący te instalacje, charakterystyczny dla tzw. „budynków inteligent-
nych”.

Kubatura: 18 465 m3

  
Powierzchnia zabudowy: 1 625 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 184 m2

OBIEKTY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Zakład  Produkcji Maszyn do 
Pielęgnacji  Zieleni  „Husqvarna”
w Mielcu

Odbiorca nagrody:
Bovis Lend Lease  Sp. z o.o., Warszawa              
Inwestor:
Husqvarna  Poland  Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca:
Bovis Lend Lease Sp. z o.o., Warszawa 
Jednostka  projektująca:
Epstein  Sp. z o.o., Warszawa
Główni projektanci:
architektury- mgr inż. arch. Artur Gizmajer 
konstrukcji - mgr inż. Robert Wałecki 
Kierownik budowy:
mgr inż. Leszek Owczarski 
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Piotr Walkowski 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Obiekt służyć będzie do produkcji maszyn do pielęgnacji zieleni.
Całkowite wymiary budynku 120 x 240 m, wysokość 12,7 m od poziomu po-
sadzki parteru. Składa się z trzech części: hali produkcyjnej, hali magazynowej 
i części dwukondygnacyjnej socjalno-biurowej, rozdzielonych między sobą 
ścianami przeciwpożarowymi.
Główną konstrukcję budynku stanowią żelbetowe słupy z przekryciem o kon-
strukcji stalowej (dźwigary stalowe kratowe o rozpiętości 24 m, płatwie krato-
we o rozpiętości 12 m, pokrycie blachą stalową trapezową).
Żelbetowe słupy wykonano jako prefabrykowane wraz ze stopami fundamen-
towymi w celu zredukowania czasu  montażu.
W hali wykonano wysokiej klasy posadzkę żelbetową. Ściany zewnętrzne wy-
konano w konstrukcji stalowej z obudową z paneli warstwowych. Ze względu 
na warunki wodno-gruntowe posadowienie stóp fundamentowych wykonano 
na kolumnach żwirowych o głębokości ok. 8 m.
Zastosowany system organizacyjny Menagement Contracting pozwolił na 
elastyczną realizację budowy przy otwartej współpracy z  Inwestorem, który 
na każdym jej etapie miał możliwość korekt i ewentualnych zmian projekto-
wych.

Kubatura: 348 974 m3

  
Powierzchnia zabudowy: 26 080 m2

Powierzchnia użytkowa: 27 683 m2

OBIEKTY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA 

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Budynek 
biurowo-handlowo-usługowy 
przy ul. Karowej w Rzeszowie

Odbiorca nagrody: 
Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o.o.  Przeworsk               
Inwestor: 
MK Invest  Sp. z o.o. Rzeszów
Generalny wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o.o. Przeworsk 
Jednostka  projektująca: 
Pracownia Projektowa  „ARCHI” Rzeszów 
Główni projektanci: 
architektury – mgr inż. arch. Andrzej Depa 
konstrukcji – mgr inż. Tomasz Dulęba 
Kierownik budowy: 
mgr inż. Sławomir Kiełb 
Inspektor nadzoru: 
mgr inż. Zbigniew Lelakowski 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Lokalizacja budynku bezpośrednio w sąsiedztwie ulicy Rejtana i wznoszone-
go Millenium Hall. Jest to obiekt czteropiętrowy z dwupoziomowym parkin-
giem podziemnym.
Konstrukcja budynku oparta na ścianach i słupach żelbetowych. Stropy i stro-
podach stanowią płyty żelbetowe.
Budynek z  zewnątrz wykończony panelami stalowymi i przeszkleniem 
w szkielecie aluminiowym. Zewnętrzne przeszklenie ze szkła absorbującego 
ciepło  chroni przed przegrzewaniem pomieszczeń w okresie letnim.
Budynek wyposażony w windy cichobieżne, klatki schodowe, hall, części so-
cjalne z wykończeniem w wysokim standardzie.

Kubatura: 21 828 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 1 000 m2

Powierzchnia użytkowa: 6 533 m2

OBIEKTY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Kanał Ulgi Fi 1800-2500 mm 
na odcinku ulicy Langiewicza do 
rzeki Wisłok – przełączenie potoku Mikośka 
w Rzeszowie

Odbiorca(y) nagrody:
INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o., Gmina Miasto Rzeszów 
Inwestor bezpośredni:
Gmina Miasto Rzeszów 
Generalny realizator:
„Konsorcjum  INŻYNIERIA –METRO” w składzie: 
INŻYNIERIA Rzeszów  Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o.  
Warszawa  
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum INŻYNIERIA – METRO”
Jednostka  projektująca:
VORTEX Wojciech Pestka Gorzów Wlkp.
Główni projektanci:
architektury – mgr inż. arch. Wojciech Pestka
inst. sanitarnych – mgr inż. Elżbieta  Gutkowska - Kwiek
konstrukcji - mgr inż. Adam Miłek 
Kierownik budowy:
mgr inż. Mieczysław Zubrzycki 
Inspektor nadzoru: 
Zdzisław Wojdyło 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Wykonawstwo kanału ulgi przebiegającego przez centrum Rzeszowa w re-
jonie ulic Langiewicza, Chrzanowskiej, Bulwarowej podyktowane zostało ko-
niecznością przyjęcia nadmiaru wód opadowych płynących potokiem Mikoś-
ka.
Kanał ten wykonany o średnicy od 1800 do 2500 mm umożliwi w istotny spo-
sób ograniczenie zagrożenia zalewania znacznej części Rzeszowa w okresie 
intensywnych opadów.
Przy wykonywaniu kanału ulgi zastosowano szereg nowatorskich  rozwiązań  
technicznych, a w szczególności metod bezwykopowych mikrotunelingu.
Metoda ta pozwoliła na wykonanie między poszczególnymi komorami drą-
żenie tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur 
przewodowych.
Cały proces układania rur był całkowicie zmechanizowany.
Część robót wykonano metodą wykopową z zastosowaniem szalunków sys-
temowych.
W realizacji kanału bardzo ważna była dużą precyzja oraz koordynacja branż: 
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, mostowej i melioracyjnej.
Powyższą inwestycję należy uznać w zakresie realizacji jako wysokiej klasy 
przedsięwzięcie inżynieryjno-techniczne.

Długość kolektora: 2 184 mb

Średnica: 1 800 – 2 500 mm

Głębokość 
posadowienia: 3,00 – 7,00 m p.p.t

OBIEKTY INŻYNIERYJNO-KOMUNALNE
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Wiadukt w ulicy Krakowskiej  
wraz z połączeniem  
ulic Ofiar Katynia i Kotuli w Rzeszowie

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów             
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów 
Generalny wykonawca: 
SKANSKA S.A. Warszawa 
Jednostka  projektująca: 
Mostostal Projekt Rzeszów  Sp. z o.o. 
Główni projektanci:   
architektury - mgr inż. Aleksander Szczepański 
konstrukcji  - mgr inż. Janusz Pluta
Kierownik budowy:
mgr inż. Piotr Subczak 
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Tadeusz Chuchla 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Wiadukt wykonany w ulicy Krakowskiej (E4) umożliwił  bezpośrednie połą-
czenie dwóch dużych osiedli w Rzeszowie: „Baranówki III” i „Krakowska Po-
łudnie”.
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości ruchu na E 4, wiadukt wyko-
nano etapowo oddzielnie dla obu jezdni w przeciwnych kierunkach.
Projektowany wiadukt wykonano jako jednoprzęsłowy.
Pomost wiaduktu stanowi płyta żelbetowa z prefabrykowanych belek struno-
betonowych. Podpory stanowią segmentowe ścianki szczelne z profili walco-
wanych, zagłębione w gruncie stanowiące równocześnie fundamenty obiek-
tu.
Obok jezdni zlokalizowano obustronne ciągi pieszo-rowerowe.
Skarpy nasypu zostały wybrukowane elementami betonowymi. Obok wiaduk-
tu dla zapewnienia komunikacji pieszej między krzyżującymi się ulicami, wy-
konano schody po obu stronach wiaduktu.
Dla osób niepełnosprawnych wykonano dwie windy śrubowe umożliwiające 
komunikację pionową między poziomami.
Całkowity okres budowy od maja do listopada 2010 r.

Długość wiaduktu: 41,25 m

Szerokość  drogi na  wiadukcie: 37,7 m

Światło poziome pod wiaduktem: 17,04

OBIEKTY INŻYNIERYJNO-KOMUNALNE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Rozbudowa,  przebudowa  
i wyposażenie obiektów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie  

Odbiorca nagrody: 
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 
Inwestor:
Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa w Krośnie
Generalny wykonawca:
Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 
Jednostka  projektująca:
Grupa Box Architekci, Paweł Pudełko Krosno
Główni projektanci:
architektury - mgr inż. arch. Paweł Pudełko
konstrukcji - mgr inż. Dariusz Czaja 
Kierownik budowy:
Zbigniew Dąbrowski
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Krzysztof Rubinkiewicz 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

Zadanie dotyczy rozbudowy i przebudowy PWSzZ usytuowanej przy Rynku 
w Krośnie w dwóch zabytkowych kamienicach oraz budynku oficyny.
W miejscu rozebranej oficyny został zbudowany nowy budynek w cało-
ści przeznaczony na zespół biblioteki. Kamienice przebudowane zostały na 
Zespół Administracji Uczelni.
Architektura obiektów utrzymana jest w stylu istniejącej zabudowy.
Fundamenty budynków istniejące z cegły i kamienia. Nowoprojektowane żel-
betowe ławy i stopy. Ściany piwnic i ściany fundamentowe z kamienia łama-
nego i cegły, nowe ściany żelbetowe.
Stropy w  budynkach istniejących wymieniono na stropy gęstożebrowe. No-
woprojektowane stropy wykonano jako płyty żelbetowe.
Dachy wykonano w konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą cynkowo-ty-
tanową.
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów istniejących wykonano metodą in-
iekcji niskociśnieniowej.
Na  uwagę zasługuje uzyskanie nowoczesnego rozwiązania użytkowego 
z równoczesną rewaloryzacją obiektów zabytkowych, zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań technicznych, najlepszych materiałów i technologii robót . 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonano w wysokim standardzie i bardzo 
rzetelnie. 

Kubatura: 16 797 m3

  
Powierzchnia zabudowy: 1 231 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 738 m2

OBIEKTY MODERNIZOWANE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA 
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2010

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Rozbudowa,  przebudowa i remont 
budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie 

Odbiorca nagrody:
Filharmonia  Podkarpacka  im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie             
Inwestor:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie 
Generalny wykonawca:
BUDIMEX S.A. Warszawa 
Jednostka  projektująca:
KKM Kozień Architekci  w Krakowie 
Główni projektanci:
architektury - dr inż. arch. Marek Kozień
konstrukcji – prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski, mgr inż. Robert Firliński, 
dr inż. Zdzisław Pisarek
Kierownik budowy:
mgr inż. Marek  Strauch 
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Jacek  Pawłowski 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  
obiektu:

W wyniku przebudowy całkowicie zmieniono wystrój i wyposażenie głównej 
sali koncertowej nie zmieniając w istotny sposób jej wyglądu, natomiast za-
stosowano materiały zapewniające wymagane bezpieczeństwo p.poż. 
W wyniku modernizacji sali głównej i kameralnej zachowane zostały wysokie 
walory akustyczne wnętrz.
W głównej sali koncertowej zastosowano  hydrauliczne wielostopniowe za-
padnie sceny oraz ruchome pomosty oświetleniowe co umożliwia jej uniwer-
salne wykorzystanie.
Wybudowano oddzielny budynek  techniczny, co eliminuje niepożądany ha-
łas w głównym obiekcie oraz uzyskanie dodatkowych powierzchni w budynku 
głównym na cele zaplecza socjalno-technicznego.
Oprócz placu postojowego dla samochodów osobowych wykonano podziem-
ny parking o powierzchni ok.1500 m2 z bezpośrednim przejściem do budynku 
głównego.
Do oświetlenia parkingu podziemnego zastosowano energooszczędny sys-
tem oświetleniowy fotowoltaniczny do absorpcji energii słonecznej.

Kubatura: 37 274 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 3 116 m2

Powierzchnia użytkowa: 6 537 m2

OBIEKTY MODERNIZOWANE
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Budowa Roku Podkarpacia 2010

Skansen archeologiczny 
w Trzcinicy „KARPACKA TROJA”  
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Kilka kilometrów na północny-zachód od Jasła, w miejscowości Trzcinica, na 
lewym brzegu rzeki Ropy wznosi się na wysokość około 30 m zalesione wzgó-
rze o bardzo stromych zboczach z trzech stron, zwane „Wałami Królewskimi”.
Topografia tego wzgórza przez ostatnie 900 lat nie zachęcała do jego pene-
tracji ani do użytkowania rolniczego. Dzięki temu badania archeologiczne pro-
wadzone na tym wzgórzu i w jego okolicy od końca XIX wieku, a szczególnie 
w ostatnim 20-leciu pozwoliły na udokumentowanie czasowej obecności czło-
wieka na tym terenie około 27 tys. lat p.n.Ch. Osadnictwo rolniczo-pasterskie 
zaś datuje się na około 4500 lat .p.n.Ch.
Około roku 2100 p.n.ch. zbudowano pierwszą osadę obronną na szczycie 
wzniesienia „Wały Królewskie” otaczając ją wałami obronnymi drewniano-
ziemnymi.
W późniejszym okresie około 1650 p.n.ch. zbudowano I podgrodzie, również 
je fortyfikując. Kolejne pożary grodu zmuszały mieszkańców do ponownej bu-
dowy i rozbudowy, zarówno zabudowań jak i budowli obronnych. W tym ukła-
dzie osada funkcjonowała do około 1350 r. p.n.Ch.
Po upływie 2 tys. lat, około 770-780 r. n.e. nowi mieszkańcy –Słowianie, zasie-
dlili ten teren, budując tam wielki gród obronny obejmujący 3,5 ha powierzch-
ni. Wyniki badań archeologicznych, a zwłaszcza znaleziony „skarb”  wskazuje 
na to, że ostatni mieszkańcy opuścili ten gród przed jego zniszczeniem około 
1030 – 1040 r. n.e.
Wyróżniona nagrodą specjalną Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2010” 
„Karpacka Troja” to skansen archeologiczny, w którym odtworzono zarówno 
budynki jak i elementy umocnień obronnych z różnych okresów funkcjono-
wania grodziska, wyposażając je w liczne rekonstrukcje i obiekty zabytkowe, 
odkryte w trakcie prac archeologicznych.
Mamy tu do czynienia nie tylko z namacalną historią ludzkiej aktywności 
na obszarze Podkarpacia, na przestrzeni kilku tysiącleci, ale równocześnie 
z atrakcją turystyczną na skalę międzynarodową.

OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE



POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW                       
l TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  

ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

35-060 Rzeszów, ul. PCK 2                     

tel. (17) 862 41 35,  tel./fax. (17) 852 13 89          

e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl;    

rzeszow.pzitb@gmail.com 

PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY 
OFERUJE USŁUGI: 

Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie: 

• Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych 

• Doradztwa technicznego i materiałowego 

• Kontroli i technicznej oceny robót budowlanych 

• Badań geologicznych podłoża gruntowego 

• Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych            
zgodnie  z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane" (przeglądy jednoroczne i pięcioletnie) 

• Wycen nieruchomości i szkód 

• Weryfikacji dokumentacji budowlanej 

• Sporządzania:  

- świadectw charakterystyki energetycznej budynków  

- audytów energetycznych 

• Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami Ustawy                 

„Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 

• Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych 

Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa w zakresie: 

• Projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych, nadzorów budowlanych  

• Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych 

• Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego” 

• Udzielania rekomendacji firmom budowlanym 

• Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów               

budynków jednorodzinnych i gospodarczych 

• Promocji technik i technologii budowlanych w formie szkoleń, ekspozycji wydawnictw technicznych, 
ogłoszeń internetowych, itp. 

• Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych 

Ponadto w ramach Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa  organizowane są kursy                  
i szkolenia: 

• Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane 

• Specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje zawodowe projektantów, rzeczoznawców, kadry kierowniczej 
wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkoleń są normy budowlane, warunki 
techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.) 

• W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kadry inżynieryjno-technicznej i nadzoru 

technicznego  (w tym inwestorskiego), projektantów  

• Kosztorysowania robót i usług budowlanych  

• Specjalistyczne, zamknięte dla firm wg uzgodnionej tematyki 

Organizuje corocznie: 

• Konkurs w zakresie budownictwa: 
-  Budowa Roku Podkarpacia 

• Konkursy wybranych prac dyplomowych: 
-  absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 
 

JESTEŚMY JUŻ PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 

 
1934 

Rok założenia 

Stowarzyszenia 



PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W RZESZOWIE

ZAPRASZAMY!

35-360 Rzeszów, ul. Słowackiego 20

tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07

e-mail: pdk@piib.org.pl

portal: www.inzynier.rzeszow.pl

Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa 

wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach: 

architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej, 

wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych;

prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

udziela interpretacji dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad 

prawnych związanych z pełnieniem funkcji technicznych w budownictwie;

na bieżąco wystawia zaświadczenia o przynależności do Izby;

prowadzi szkolenia dla członków Izby, przyznaje dofinansowania do szkoleń 

zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie;

dofinansowuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego;

oferuje swoim członkom szereg bezpłatnych produktów, jak dostęp do wszystkich

norm budowlanych i eurokodów, serwisu prawnego LEX, bazy Sekocenbud i innych 

przez portal internetowy www.izynier.rzeszow.pl

Szczegóły działalności są dostępne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz 

w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB;

prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków 

Izby.







  

Wykonujemy roboty z zakresu: 

ul. Podkarpacka 59A  

tel. (017) 861 50 00  

biuro@inzynieria.rzeszow.pl

www.inzynieria.rzeszow.pl

INŻYNIERIA RZESZÓW S.A.

BUDUJEMY ZGODNIE Z NATURĄ
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Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o.o. powstało w sierpniu 2005 

roku. 

Jesteśmy dynamicznie rozwijająca się �rmą, która świadczy usługi w zakresie 

budownictwa. 

Wykonując powierzone zadania RESBEX dba o jakość wykonania , a Inwesto-

rom gwarantuje wysokie kwali�kacje pracowników oraz ich doświadczenie 

w tej branży.

Do naszych atutów nie wątpliwie należy właściwa analiza rynku, kapitał 

ludzki, bowiem posiadamy doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną 

oraz wykwali�kowana załogę.

Od początku istnienia �rmy wszystkim naszym działaniom towarzyszy pasja, 

odwaga w stawianiu sobie nowych wyzwań i wytrwałość w dążeniu do celu.

Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku jest 

�rmą zajmującą się wykonawstwem robót budowlanych budownictwa ku-

baturowego.

Oferujemy:
- realizację obiektów budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa

- roboty żelbetowe i murowe

- remonty i modernizację obiektów 

Do realizowanych przez Nas prac zatrudniamy wykwali�kowaną kadrę tech-

niczną i pracowników �zycznych.

Posiadamy odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonywania robót:
- żurawie wieżowe

- deskowania systemowe

- zaplecze magazynowo-sprzętowe

- sprzęt lekki do wykonywania robót betonowych, murowych i wykończenio-

wych 

Nasza oferta obejmuje:
- budowa budynków mieszkalnych 

- wykonawstwo obiektów przemysłowych

- remonty i modernizację obiektów istniejących



 BEST Construction Sp. z o.o. to nowoczesna firma o dużej dynamice rozwoju, posiadająca silną 

pozycję na rynku budowlanym Podkarpacia.   

BEST Construction Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o standardy zarządzania projektami wg 

IPMA, co potwierdziła, jako jedyna z Podkarpacia, dwukrotnym tytułem za najlepiej zarządzany projekt 

w ogólnopolskim konkursie Polish Project Excellence Award 2008 i 2010 w Poznaniu i Rzeszowie.      

Spółka jest laureatem wielu konkursów branżowych min.:
Bezpieczna Budowa – przyznana przez Państwową Inspekcje Pracy 
Brylantowy Klucz 2011 – przyznaną za wysoką jakość w budownictwie przez Podkarpackie Stowarzyszenie 
Zarządców Nieruchomości.

Wybrane budowy BEST Construction Sp. z o.o.: 

▸ Zabytkowy Zespół Konwentów O.O Bernardynów przy ul. Sokoła w Rzeszowie

▸ Powiatowe Centrum Sportowe, basen i hala sportowa w Staszowie

▸ Campus dydaktyczny i akademik uczelniany PWSW w Przemyślu

▸ Salon Fiata w Miłocinie

▸ Nowy Świat – galeria handlowa przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

▸ Center Park – galeria handlowa przy ul. Kolejowej/Piłsudskiego w Rzeszowie

▸ Capital Park - galeria handlowa przy al. Rejtana  w Rzeszowie

▸ Salon Volkswagena przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie

▸ Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej 

– na zdjęciach

BEST  CONSTRUCTION Sp. z o.o.
35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

w w w . b e s t - c . p l
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                  RESBUD S.A. 
                  Al. gen. L. Okulickiego 18 
                 35-206 Rzeszów 
                 tel. +48 17 86 22 448 , fax. +48 17 86 23 995 
                 e-mail: resbud@resbud.pl 
                 www.resbud.pl 

   
 Spółka Akcyjna RESBUD realizuje w sposób kompleksowy i profesjonalny obiekty 
budowlane dla klientów instytucjonalnych i prywatnych. 
Obecnie Spółka jest jednym z największych wykonawców obiektów mieszkaniowych, użyteczności 
publicznej oraz przemysłowych w południowo-wschodniej Polsce. 

Chcąc zapewnić wysoką dynamikę wzrostu RESBUD S.A. rozwija swoją działalność w 
różnych regionach Polski m.in. województwo podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, lubelskie, 
śląskie jak również za granicą np. Ukraina.  

Spółka jest  notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąc 
równocześnie największą wśród Spółek zależnych Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A. 

Zintegrowany System Zarządzania zorientowany na wyniki i wspierający zdolność realizacji 
celów jest konstrukcją, na której opiera się funkcjonowanie RESBUD S.A. . System ten spełnia 
wymogi międzynarodowych norm  ISO- 9001:2000. 

 
 
                                             Zakres działalności m.in.: 
                                            - Kompleksowa realizacja obiektów budowlanych pod klucz 

                                            - Generalne wykonawstwo inwestycji 

                                            - Wykonawstwo konstrukcji inżynieryjnych żelbetowych  

                                              i stalowych 

                                            -  

                                            w segmentach rynku: 

                                            - obiekty mieszkaniowe 

                                            - obiekty sportowe i baseny 

                                             - obiekty użyteczności publicznej  

                                            - obiekty przemysłowe 

 

                                             

                                             
Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych przez 
PZITB w ostatnich latach m.in.:.  
Nagroda II stopnia dla Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego „Podpromie”  
                 w Rzeszowie 2002 rok 
Nagroda II stopnia dla Budowy budynku „P” Politechniki Rzeszowskiej 2003rok  
Nagroda I  stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2004 dla Laboratorium  
                  Naukowo-Badawczego w Bezmiechowej 2004 rok 
Nagroda   I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2004 dla Krytej Pływalni w Jarosławiu 
Nagroda III stopnia dla Sali Sportowej Gimnazjum w Tyczynie 2006 rok 
Nagroda III stopnia dla Nadbudowy i rozbudowy budynku biurowego przy ul. Okulickiego w Rzeszowie    
                 2008 rok 
 
Realizując powierzone obiekty kompleksowo i profesjonalnie z wykorzystaniem najnowszych 
technologii i narzędzi zarządzania projektami , chcemy równocześnie budować zaufanie do naszej 
firmy.  
Rozwijamy nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki 
branży budowlanej, aby poprawiać jakość życia budując nowoczesne obiekty na miarę XXI wieku. 
Chcemy rozszerzyć działalność na nowe rynki wykorzystując nowoczesne technologie w celu 
dynamicznego rozwoju firmy. 
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