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BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
Szanowni Państwo
Z radością przekazujemy do Waszych rąk katalog prezentujący obiekty budowlane odda-
ne do użytkowania w roku 2013 i nagrodzone w kolejnej edycji konkursu „Budowa Roku 
Podkarpacia”.
To co budujemy na Podkarpaciu poprawia komfort i jakość naszego życia, warto więc doce-
nić najlepszych w budownictwie, które jest najważniejszym sektorem gospodarki narodowej, 
decydującym wręcz o wzroście PKB, a więc i o rozwoju naszego pięknego Podkarpacia.
Konkurs „Budowa Roku Podkarpacia” oraz Gala Finałowa, podsumowująca go, są wyni-
kiem wspólnej pracy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych, a to:
• Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie,
• Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Rzeszów,
• Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Rzeszowie, 
• Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Rzeszowsko-Lubelski.
Kapituły konkursowe powołane przez ww. stowarzyszenia, odrębnie dla najważniejszych 
branż budowlanych, dokonały wyboru najlepszych obiektów i uhonorowały je same oraz 
ich budowniczych nagrodami i wyróżnieniami.
Zapraszamy do lektury niniejszego katalogu i zapoznania się z osiągnięciami budownictwa 
Podkarpacia roku 2013.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie wyróżnionym i nagrodzo-
nym laureatom, oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu „Budowa Roku 
Podkarpacia”.

Łączymy wyrazy szacunku:
Zbigniew Detyna

Joanna Gieroba
Adam Jakóbczak
Marian Sulencki

Władysław Szymański

2013

Podkarpacka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
Oddział w Rzeszowie

Polskie Zrzeszenie Inżynierów 
i Techników Sanitarnych
Oddział Podkarpacki

Związek Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Rzeszowsko-Lubelski



KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTÓW:

OBIEKTY MIESZKALNE
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE
OBIEKTY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
OBIEKTY MODERNIZOWANE
OBIEKTY INFRASTRUKTURY

Komisja konkursowa:
przewodniczący: Alicja Róg
członkowie: Bogusław Bukowy, Jan Malinowski, 
Zbigniew Szczupak
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Kapituła konkursu:
przewodniczący: Adam Jakóbczak
wiceprzewodniczący: Zbigniew Detyna
członkowie: Janusz Dobrzański, Alicja Róg, Grażyna Stojak, Ryszard Witek
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Organizatorzy konkursu:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Firma OMEGA s.c.  S. Lecki, B. Grzebyk, Rzeszów

Inwestor:
SGL Deweloper, Rzeszów

Generalny wykonawca:
Firma OMEGA s.c.  S. Lecki, B. Grzebyk, Rzeszów

Jednostka projektująca:
Pracownia Architektoniczna „Krużel-Magdoń”, Rzeszów

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Katarzyna Krużel-Magdoń
- konstrukcji – mgr inż. Grzegorz Ożóg

Kierownik budowy: 
Antoni Szajnar

Inspektor nadzoru:
inż. Alfred Magdoń
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek jest obiektem czteroklatkowym o czterech kondy-
gnacjach nadziemnych z garażem w podpiwniczeniu. Składa 
się z dwóch części usytuowanych względem siebie pod kątem 
prostym.
W budynku znajdują się 42 lokale mieszkalne, z których każ-
dy dysponuje pomieszczeniem gospodarczym oraz miejscem 
postojowym dla samochodu w podpiwniczeniu. W kondygnacji 
poddasza zlokalizowano pralnię i suszarnię.
Budynek posadowiony na żelbetowych ławach, płytach i sto-
pach fundamentowych. Ściany zewnętrzne z pustaków cera-
micznych szczelinowych wzmocnione rdzeniami żelbetowymi. 
Stropy z płyt typu FILIGRAN.
Obiekt przekryty blachodachówką na więźbie drewnianej kro-
kwiowo-płatwiowej. Klatki schodowe, szyby windowe, płyty 
wspornikowe – żelbetowe, wylewane na mokro. Elewacje sys-
temowe (ocieplenie, tynk mineralny cienkowarstwowy, malo-
wanie silikonowe) uzupełnione okładziną imitującą deskę.
Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe.
Budynek posiada: instalację wod-kan, gazową, elektryczną, 
wentylację mechaniczną garaży, indywidualne c.o. Wyposa-
żony w dwie windy osobowe hydrauliczne dostępne dla osób 
niepełnosprawnych.
Elementem dodatkowym związanym z usytuowaniem bu-
dynku jest mur oporowy od strony rzeczki Matysówka, który 
umożliwił wykonanie placów postojowych na działce o dużym 
spadku.
Obiekt cechuje atrakcyjna forma architektoniczna dostosowa-
na do dość trudnej konfi guracji działki oraz wysoka jakość wy-
konanych robót.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 15 300 m3

Powierzchnia zabudowy: 931 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 335,94 m2

Powierzchnia całkowita: 5 197,50 m2

OBIEKTY MIESZKALNE
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„GARDEN PLACE” Zespół Budynków 
Mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 
Rzeszów – Zalesie, ul. Dunikowskiego

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Trzebownisko

Inwestor:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Trzebownisko

Generalny wykonawca:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Trzebownisko

Jednostka projektująca:
S-PROJEKT Usługi Projektowe Nadzory Techniczne, Rzeszów

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Eugeniusz Jobko
- konstrukcji – mgr inż. Sławomir Skoczylas

Kierownik budowy: 
mgr inż. Piotr Krygowski

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Zbigniew Motrycz
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Zespół składa się z dwóch budynków mieszkalnych cztero-
kondygnacyjnych, trzyklatkowych, niepodpiwniczonych, wy-
posażonych w windy osobowe.
Konstrukcja budynków – ściany zewnętrzne murowane z blocz-
ków silikatowych i ceramicznych, ściany wewnętrzne nośne 
żelbetowe, pozostałe murowane z cegły silikatowej, bloczków 
gazobetonowych lub cegły dziurawki.
Stropy żelbetowe płytowe monolityczne.
Dach o konstrukcji drewniano-stalowej pokryty blachą sta-
lową ocynkowaną powlekaną. Stolarka okienna PCV, drzwi 
wejściowe do budynków aluminiowe, wejściowe do mieszkań 
antywłamaniowe. Każda klatka wyposażona w dźwig osobo-
wy dostępny także dla osób niepełnosprawnych. Elewacja bu-
dynku ukształtowana przestrzennie z wysuniętymi ryzalitami. 
Wysunięte klatki schodowe z przeszkleniem na całej wysoko-
ści.
Ogrzewanie z kotłowni gazowych, oddzielne dla każdej klatki.
Zespół budynków posiada własne elementy małej architek-
tury w tym ogrodzony wybieg dla psów oraz drogi i parkingi 
przy obiektach.

Parametry techniczne obiektu:
Budynek Nr 1
Powierzchnia zabudowy: 762,25 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2648,23 m2

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępna: 419,43 m2

Kubatura: 10747,72 m3

Ilość mieszkań – 44 szt.
Budynek Nr 2
Powierzchnia zabudowy: 711,08 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2459,88 m2

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępna: 403,15 m2

Kubatura: 9955,12 m3

Ilość mieszkań – 46 szt.
Elementy zewnętrzne
Drogi i place: 1762 m2

Miejsca postojowe: 1317,5 m2

Chodniki: 692,9 m2

OBIEKTY MIESZKALNE
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Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Mielec, ul. Warneńczyka

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Centro-Bud Development Sp. z o.o., Mielec

Inwestor:
Centro-Bud Development Sp. z o.o., Mielec

Generalny wykonawca:
PPHU „AGRO-BAZA” Waldemar Misiak, Otałęż

Jednostka projektująca:
MWM STUDIO Pracownia Projektowa Małgorzata Wais-Maksoń, Mielec

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Małgorzata Wais-Maksoń
- konstrukcji – mgr inż. Katarzyna Kosydar

Kierownik budowy: 
inż. Mirosław Muniak

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Bogusław Niedbała
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, posiada cztery kondygna-
cje nadziemne (32 mieszkania). W piwnicach znajdują się ko-
mórki lokatorskie. Mieszkania w parterze dostępne są również 
dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnie.
Ściany fundamentowe betonowe monolityczne, ściany ze-
wnętrzne kondygnacji nadziemnych z pustaków ceramicznych 
MAX docieplone styropianem grubości 15 cm i wykończone 
tynkiem silikonowym. Ściany wewnętrzne z bloczków silikato-
wych, stropy gęstożebrowe RECTOR. Stropodach o konstruk-
cji drewnianej z dociepleniem wełną mineralną i pokryciem 
blachą.
W mieszkaniach stolarka drewniana, w klatkach schodowych 
ślusarka aluminiowa.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, teletech-
niczną, domofonową, wod-kan. oraz centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody z sieci miejskiej.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 8 358,74 m3

Powierzchnia zabudowy: 485,28 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 158,22 m2

OBIEKTY MIESZKALNE
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NZOZ 
przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego na Centrum Medyczne - Krasne

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Inwestor:
Centrum Medyczne SABAMED, Rzeszów

Generalny wykonawca:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Jednostka projektująca:
Pracownia Projektująca „AW PROJEKT”, Rzeszów

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Anna Wójcik
- konstrukcji – mgr inż. Grzegorz Ożóg

Kierownik budowy: 
mgr inż. Robert Biernacki

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Krzysztof Detyna
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja składa się z dwóch części: przebudowy istniejące-
go budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego oraz rozbu-
dowy o część trzykondygnacyjną.
Przebudowa budynku mieszkalnego polegała na zmianie ukła-
du ścian wewnętrznych oraz konstrukcji stropodachu. Rozbu-
dowany budynek to obiekt o konstrukcji szkieletowej żelbe-
towej, monolitycznej: słupy żelbetowe wylewane, nadproża 
i podciągi żelbetowe wylewane, stropy płytowe żelbetowe, 
schody żelbetowe monolityczne, stropodach nie wentylowa-
ny z pokryciem papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne 
– pustaki z betonu komórkowego i bloczki silikatowe.
Budynek niepodpiwniczony posadowiony na ławach i stopach 
żelbetowych. Fasada budynku aluminiowa w systemie REY-
NERS oraz miejscowo tynk mineralny o fakturze baranka. 
Obiekt wyposażony w dźwig szpitalny, windę towarowo-oso-
bową oraz w urządzenia medyczne najnowszej generacji.
Obiekt charakteryzuje się ciekawą architekturą i bardzo do-
brą jakością robót.

Parametry techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 411 m2

Powierzchnia użytkowa: 979,9 m2

Kubatura: 4580 m3

OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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Hala Sportowa 
przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie
ul. Budziwojska

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Gmina Miasto Rzeszów

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe P&M Marcin 
Kołodziej, Niebylec

Jednostka projektująca:
„DOMI” Pracownia Projektowa, Rzeszów

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Dominik Trąd
- konstrukcji – mgr inż. Paweł Ludera

Kierownik budowy: 
mgr inż. Jacek Przeszłowski

Inspektor nadzoru:
Wiesław Kędzior
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek obejmuje halę sportową z zapleczem szatniowym 
i sanitarnym, małą salę do ćwiczeń korekcyjnych, 3 sale lek-
cyjne i łącznik z istniejącą szkołą. Zaprojektowany jako budy-
nek jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej, w części 
wzmocniony ramami żelbetowymi. Nad salą strop wykonano 
jako płytę żelbetową czteroprzęsłową opartą na ryglach ram 
żelbetowych, w pozostałej części strop nad parterem pły-
towy, żelbetowy, dwuprzęsłowy. Przekrycie I piętra stanowi 
stropodach z attyką.
Budynek sali sportowej połączono z istniejącym budynkiem 
szkoły przewiązką żelbetową w poziomie I piętra, przewiązkę 
zaprojektowano jako element samonośny nie związany z kon-
strukcją istniejącej szkoły. Przy budynku sali zaprojektowano 
samodzielną klatę schodową żelbetową. Posadowienie bu-
dynku bezpośrednie na ławach i stopach żelbetowych. Pokry-
cie stropodachu papowe.
Wykończenie obiektu: posadzka w sali gimnastycznej ela-
styczna, poliuretanowa na ruszcie drewnianym, komunikacja 
i klatka schodowa - płytki gresowe, sale lekcyjne i pokój na-
uczycielski – wykładziny PCV, sanitariaty, szatnie, umywalnie 
– płytki gresowe antypoślizgowe.
Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej.
Parapety – aglomarmur.
Stolarka okienna aluminiowa i PCV, drzwi typowe drewniane.
Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy mineralny, łącz-
nik – aluminiowe kasety elewacyjne.
W klatce schodowej zamontowano platformę dla osób nie-
pełnosprawnych.
Wykończenie obiektu staranne.

Parametry techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 650,71 m2

Powierzchnia użytkowa: 790,30 m2

Kubatura: 5631,60 m3

OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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Budynek Zespołu Laboratoriów  
dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza Rzeszów ul. E. Plater

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
SKANSKA S.A. Warszawa

Inwestor:
Politechnika Rzeszowska

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Warszawa

Jednostka projektująca:
An Archi Group Gliwice

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Ewa Nelip
- konstrukcji – mgr inż. Marian Sokołowski

Kierownik budowy: 
Adam Kwaśny

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Dorota Obarska
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek zaprojektowany jako czterokondygnacyjny (trzy 
kondygnacje nadziemne i jedna podziemna), składający się 
z dwóch oddylatowanych segmentów. Konstrukcja budynku 
żelbetowo-murowana, I piętro z nadwieszonym wykuszem, 
elewacje z płyt osłonowych aluminiowo-szklanych, stropo-
dach żelbetowy, ocieplony z pokryciem bitumicznym. Budy-
nek wyposażony w windę osobową umożliwiającą korzystanie 
osobom niepełnosprawnym.
Budynek posadowiony na ławach żelbetowych. W całym kom-
pleksie zastosowano sufi ty podwieszone na ruszcie stalowym 
– maskujące przewody instalacyjne.
Okna zewnętrzne szklone szybami zespolonymi niskoemisyj-
nymi  o podwyższonej izolacyjności cieplnej. W poziomie piwnic 
usytuowano pomieszczenie techniczne i gospodarcze w tym 
przestrzeń pod linią diagnostyczną SKP i hamownią, połączo-
ne funkcjonalnie ze stanowiskiem diagnostycznym na parterze. 
Na I piętrze zlokalizowano laboratoria i sale wykładowe, zaś na 
II piętrze pomieszczenia kadry dydaktycznej oraz biurowe.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 11180 m3

Powierzchnia zabudowy: 694 m2

Powierzchnia użytkowa: 2318,53 m2

OBIEKTY
DYDAKTYCZNO-NAUKOWE
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Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania
Powiat Mielecki, ul. Wojska Polskiego Mielec

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Powiat Mielecki
Inwestor:
Powiat Mielecki
Generalny wykonawca:
Konsorcjum fi rm: PPHU „AGRO-BAZA” Waldemar Misiak, Otałęż
oraz PPH INTEGRAL Sp. z o.o., Rzeszów
Jednostka projektująca:
Biuro projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa „W.J.Jurasz”, Mielec
Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Wojciech Jurasz, mgr inż. arch. Anna
  Biegańska-Jachym, mgr inż. arch. Mirosław Marnik
- konstrukcji – mgr inż. Jacek Majewski, mgr inż. Wojciech Kopacz
Kierownik budowy: 
inż. Mirosław Muniak
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Bogusław Niedbała
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt składa się w dwóch części: dwukondygnacyjnej dydak-
tyczno-administracyjnej oraz jednokondygnacyjnej warszta-
towej, połączonych ze sobą funkcjonalnie.
System konstrukcyjny całego obiektu mieszany ze szkieletem 
żelbetowym (słupy, podciągi, wieńce) i ścianami z pustaków 
szczelinowych ceramicznych U 220 wzmocnionych rdzeniami 
żelbetowymi. Stropy w części dwukondygnacyjnej nad parte-
rem i piętrem gęstożebrowe typu TERIVA, stropodach kryty 
papą zgrzewalną na izolacji termicznej ułożonej na blasze tra-
pezowej rozpiętej na płatwiach stalowych. Stropodach części 
parterowej stalowy tj. na dźwigarach stalowych ułożone pła-
twie stalowe, blacha trapezowa z dociepleniem i pokryciem 
papą zgrzewalną. Okna aluminiowe.
Elewacje części dwukondygnacyjnej są wykończone płytkami 
elewacyjnymi, a w części parterowej panelami.
Posadowienie obiektu bezpośrednio na stopach i ławach fun-
damentowych.
Obiekt posiada kotłownię gazową, sprężarkownię, windę, wy-
posażony jest w instalację wentylacji mechanicznej, klimaty-
zacji, sieć komputerową.
W dwóch salach dydaktycznych i w dziesięciu laboratoriach 
warsztatowych znajdują się nowoczesne urządzenia do szko-
lenia zawodowego młodzieży, w tym obrabiarki sterowane nu-
merycznie i kabiny do spawania i cięcia plazmowego.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 13 459 m3

Powierzchnia zabudowy: 2 140,4 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 456,7 m2

OBIEKTY
DYDAKTYCZNO-NAUKOWE
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Podkarpackie Centrum
Innowacyjno-Badawcze Środowiska
Rzeszów – Zalesie, ul. Zelwerowicza 

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Uniwersytet Rzeszowski

Inwestor:
Uniwersytet Rzeszowski
 

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie

Jednostka projektująca:
SKANSKA S.A. Warszawa

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Łukasz Jończyk
- konstrukcji – dr inż. Piotr Gąska

Kierownik budowy: 
Bartosz Ostrowski

Inspektor nadzoru:
Wojciech Piśla
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt składa się z pięciu niezależnych brył oddzielonych od 
siebie przerwami dylatacyjnymi. Posadowienie budynków na 
ławach i stopach żelbetowych. Bryły budynków 1,2,4,5, zapro-
jektowane jako trzytraktowe o podłużnym układzie ścian kon-
strukcyjnych, bryła budynku nr 3 zaprojektowana o miesza-
nym układzie ścian konstrukcyjnych częściowo uzupełniona 
szkieletem żelbetowym.
Ściany konstrukcyjne nadziemia z bloczków silikatowych, pod-
ciągi, nadproże oraz słupy żelbetowe monolityczne.
Stropy w całym budynku zaprojektowano jako zespolone typu 
fi ligran.
Stropodach nad budynkami 1, 2, 4, 5, zaprojektowano jako ze-
spolony typu fi ligran, zaś nad budynkiem nr 3 o konstrukcji 
stalowej, ocieplonej wełną mineralną z pokryciem papą ter-
mozgrzewalną.
Schody żelbetowe monolityczne, szyby windowe żelbetowe 
monolityczne.
Wykończenie obiektu tak wewnętrzne jak i zewnętrzne staran-
ne, z zastosowaniem materiałów wysokiej klasy.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 10 323,50 m3

Powierzchnia zabudowy: 1 500,82 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 366,14 m2

OBIEKTY
DYDAKTYCZNO-NAUKOWE
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Budynek usługowo-magazynowo
-produkcyjny
Tajęcina 

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Sp. z o.o., Rzeszów

Inwestor:
P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA Szarnecka-Placko Dorota, Tajęcina
 

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Sp. z o.o., Rzeszów

Jednostka projektująca:
Usługi Projektowe Kazimierz Bester, Łańcut

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Stanisław Kurek
- konstrukcji – mgr inż. Kazimierz Bester

Kierownik budowy: 
mgr inż. Tadeusz Dąbal

Inspektor nadzoru:
inż. Jan Malinowski
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt składa się z hali produkcyjnej, hali montażowej i dwukon-
dygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego. Podsta-
wowa produkcja zakładu to formowanie rotacyjne z tworzyw 
sztucznych (np. PEHD) takich elementów jak studnie, zbiorniki 
oraz rury z PEHD o średnicach do 300 cm.
Hale produkcyjno-usługowe zaprojektowano w konstrukcji sta-
lowej posadowionej na stopach żelbetowych. Obudowa i pokry-
cie w systemie płyt warstwowych KS1150 TF Kingspan. Pod 
posadzką hali produkcyjnej umieszczone są zbiorniki wody 
opadowej o pojemności 100 m3.
Budynek administracyjno-socjalny zaprojektowany w systemie 
tradycyjnym, posadowiony na ławach i stopach żelbetowych. 
Konstrukcja nośna budynku żelbetowa, fasada słupowo-ryglo-
wa, aluminiowa, oszklona strukturalnie CW50-S.C. (fi rmy REJ-
NAERS).
Obiekt wyposażony w nowoczesne instalacje i suwnice, wyróż-
nia się nowatorskimi rozwiązaniami np. wykorzystanie wód opa-
dowych do procesów produkcyjnych, ogrzewanie wymuszonym 
nadmuchem ciepłego powietrza powstałego w czasie produkcji, 
oświetlenie ledowe, sterowane automatycznie w zależności od 
projektowanych parametrów oświetlenia. Roboty wyróżnia bar-
dzo dobra jakość, nowoczesne rozwiązania i materiały.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 26 102 m3

Powierzchnia zabudowy: 3 300 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 551 m2

Powierzchnia utwardzone dróg, placów, parkingów: 5 665 m2

OBIEKTY
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
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Terminal AUDI AUTORUD
Rzeszów, ul. Lubelska  

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
AUTORUD St. Górski, St. Sobiło Sp. J., Stalowa Wola

Inwestor:
AUTORUD St. Górski, St. Sobiło Sp. J., Stalowa Wola
 

Generalny wykonawca:
Usługi Budowlane Andrzej Smyczyński, Rzeszów

Jednostka projektująca:
MWM Architekci, Rzeszów

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Marek Łoboz
- konstrukcji –  mgr inż. Tomasz Dulęba, mgr inż. Marek Bajerlajn

Kierownik budowy: 
mgr inż. Andrzej Smyczyński

Inspektor nadzoru:
Janusz Lotz
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek składa się z dwóch części - sala ekspozycyjna z po-
kojami biurowymi oraz część warsztatowa. Całość przykryta 
dachem płaskim o konstrukcji stalowej opartej na słupach żel-
betowych, stropy antresoli gęstożebrowe na belkach sprężo-
nych.
Budynek posadowiony na stopach fundamentowych żelbeto-
wych.
Ściany nośne budynku żelbetowe oraz murowane z pustaków 
ceramicznych.
Pokrycie obiektu z blachy trapezowej, elewacje z aluminiowej 
perforowanej blachy giętej, ślusarka aluminiowa.
Posadzkę w salonie sprzedaży wykonano z wykończeniem na 
wzór nawierzchni toru samochodowego. Roboty wykończenio-
we wykonano bardzo starannie.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 11 464,14 m3

Powierzchnia zabudowy: 1684,41 m2

Powierzchnia użytkowa: 1914,12 m2

Ilość miejsc postojowych: 67 szt.

OBIEKTY
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa
budynku biurowego
Krosno, ul. Tysiąclecia

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Sanok

Inwestor:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Sanok 
 

Generalny wykonawca:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Jednostka projektująca:
Projekt Service- Pracownia Architektoniczna, Jasło

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Adam Przewoźnik
- konstrukcji – mgr inż. Jerzy Kurczab

Kierownik budowy: 
inż. Jan Wojtyła

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Paweł Husak
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek po nadbudowie, rozbudowie i przebudowie jest obiek-
tem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym wolnostojącym. 
Obiekt zaprojektowany z przeznaczeniem na usługi bankowe 
i biurowe, przystosowany do korzystania przez osoby niepeł-
nosprawne.
Konstrukcja budynku żelbetowa monolityczna wypełniona ścia-
nami murowanymi z cegły pełnej i siporexu.
Stropodach z płyt korytkowych ułożonych na konstrukcji sta-
lowej.
Wykończenie budynku o wysokim standardzie przy zastoso-
waniu najnowszych technologii robót i materiałów.
Obiekt wyposażony w instalacje: wod-kan, c.o., elektryczną, 
gazową, wentylacje mechaniczną i klimatyzację oraz windę 
osobową.
Całość instalacji pod stropami została osłonięta sufi tami pod-
wieszonymi systemowymi G-K (pełnymi i kasetonowymi).
Cechą charakterystyczną wykończenia jest wyłożenie części 
elewacji tafl ami szkła hartowanego oraz płytami ceramiczny-
mi typ ALPHATON wg odpowiednio dobranej kolorystyki.
Budynek wyróżniają rozwiązania architektoniczne w dostoso-
waniu do istniejącej zabudowy oraz szczególnie wysoka jakość 
wykonanych robót.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 9 541 m3

Powierzchnia zabudowy: 795 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 233 m2

Pow. utwardzone drogi i chodniki: 1 401 m2

OBIEKTY
MODERNIZOWANE
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Rewitalizacja kompleksu powojskowego 
na bibliotekę publiczną
Przemyśl, ul. Grodzka 

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Gmina Miejska Przemyśl

Inwestor:
Gmina Miejska Przemyśl 
 

Generalny wykonawca:
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S.A.

Jednostka projektująca:
Biuro Projektowe Agata Tyszczak, Przemyśl

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Agata Tyszczak
- konstrukcji – mgr inż. Helena Krzych

Kierownik budowy: 
inż. Jan Handzel

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Wiesław Rudnicki
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje trzy części:
- przebudowę budynku głównego (dawnego zabytkowego 

Klasztoru Dominikanek),
- przebudowę w poziomie piwnic i nadbudowę do trzech kon-

dygnacji nadziemnych istniejącego budynku „dobudówki”,
- dobudowę nowego budynku.
Prace remontowe to:
- demontaż stalowej konstrukcji podłogi wraz z pochylnią w Sali 

kinowej i wykonanie nowych warstw posadzki,
- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i zabez-

pieczenie więźby dachowej przed korozją biologiczną,
- naprawa pokrycia dachu,
- prace izolacyjne,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalacje elektryczne, wodociągowe i wentylacyjne,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.
Dobudowa i nadbudowa wykonana w technologii tradycyjnej 
– mury z pustaków ceramicznych typu UNIMAX, wewnętrzne 
z cegły pełnej, podciągi żelbetowe, stropy i schody żelbeto-
we wylewane na mokro. Budynek dobudowy posadowiono na 
studniach średnicy 180 cm głębokość około 5,0 m, na których 
oparto ruszt fundamentowy żelbetowy.
Pokrycie dachu dobudowy i nadbudowy z blachy tytanowo-
cynkowej.
Roboty wykończeniowe wykonano bardzo starannie i były 
prowadzono pod stałym nadzorem konserwatora zabytków, 
a niektóre elementy np. freski klatki schodowej zostały wyko-
nane przez ekipy konserwatorskie.
W ramach inwestycji wykonano również pomieszczenie socjal-
ne w Bramie Rycerskiej oraz nową windę dla osób niepełno-
sprawnych na taras przy bibliotece.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 18 322 m3

Powierzchnia zabudowy: 1 343 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 145,35 m2

Brama Rycerska:
Kubatura: 516 m3

Powierzchnia zabudowy: 140 m2

Powierzchnia użytkowa: 180 m2

Place z kostki brukowej: 1 161 m2

Parking z płyt ażurowych: 5 412 m2

OBIEKTY
MODERNIZOWANE
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Drogowe przejście graniczne 
w Budomierzu

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
ERBUD S.A. Warszawa

Inwestor:
Wojewoda Podkarpacki 
 

Generalny wykonawca:
ERBUD S.A. Warszawa Oddział Rzeszów

Jednostka projektująca:
„S.T. Architekci”, Rzeszów

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Maciej Trybus, mgr inż. arch. Robert
  Szular
- konstrukcji – mgr inż. Adam Miłek, mgr inż. Józef Czaja

Kierownik budowy: 
mgr inż. Jacek Mikuła

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Janusz Kowalski, mgr inż. Wiesław Rudnicki
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja składa się z następujących obiektów:
• budynku głównego
• budynku administracyjnego
• budynku kontroli specjalnej
• magazynu alkoholi
• budynku VFO
• wieży radiowej
• wiaty posterunków odpraw po 8 pasów w każdym kierunku.
Opis konstrukcji
Budynek główny - obiekt trzykondygnacyjny we fragmencie 
czterokondygnacyjny bez podpiwniczenia, murowany w tech-
nologii tradycyjnej, stropy i stropodach żelbetowe wylewane.
Budynek administracyjny - obiekt dwukondygnacyjny bez pod-
piwniczenia murowany w technologii tradycyjnej, stropy i stro-
podach żelbetowy wylewany.
Budynek kontroli specjalnej – obiekt dwukondygnacyjny bez 
podpiwniczenia murowany w technologii tradycyjnej, stropy 
i stropodachy żelbetowe wylewane.
Magazyn alkoholi – murowany, stropodach żelbetowy wylewany.
Budynek VFO – murowany, przykrycie na dźwigarach stalowych.
Wieża radiowa – stalowa z pokryciem z blachy.
Wiaty posterunków – budowle szkieletowe – głównymi ele-
mentami są ramy wspornikowe ze słupami zakotwiczonymi 
w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachów stanowią 
dźwigary z drewna klejonego o długości do 34 m i płatwie 
przykryte blachą fałdową, ocynkowaną.
Ciekawymi rozwiązaniami inwestycji jest doświetlenie holów 
budynku głównego oraz wykończenie ścian holu elementami 
z blachy powlekanej w kolorze złotym, a na ścianie południowej 
budynku administracyjnego zamontowano elementy fotowolta-
iki. Rozwiązania architektoniczne całego kompleksu są bardzo 
interesujące.
Na podkreślenie zasługuje również bardzo dobra jakość wyko-
nanych robót wykończeniowych.
Przejście graniczne w Budomierzu jest najnowocześniejszym 
tego typu zespołem na granicy polsko-ukraińskiej, przygoto-
wanym na intensywny ruch transgraniczny.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura: 53 606,02 m3

Powierzchnia zabudowy: 13 793,86 m2

Powierzchnia użytkowa: 9 897,89 m2

Powierzchnia komunikacji: 41 399,41 m2

OBIEKTY INFRASTRUKTURY
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Fontanna multimedialna
Rzeszów, al. Lubomirskich 

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów 
 

Generalny wykonawca:
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

Jednostka projektująca:
Pracownia Projektowa ARCHAD, Wrocław

Główni projektanci: 
- architektury – mgr inż. arch. Artur Moryson
- konstrukcji – mgr inż. Mariusz Fabjanowski
- instalacji – tech. Jerzy Fabisiak

Kierownik budowy: 
Wojciech Drzymała

Inspektor nadzoru:
Krystyna Kluz



BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
2013

33

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Rzeszowska fontanna multimedialna jest jednym z najnowo-
cześniejszych tego typu obiektów w Polsce i została wkompo-
nowana w zabytkową zabudowę miasta.
Zespół pod ogólną nazwą „fontanna multimedialna” obejmu-
je oprócz właściwej, powierzchniowej fontanny multimedialnej 
(woda, światło, dźwięk) również dwa zespoły fontann mokrych 
oraz infrastrukturę towarzyszącą, do której zaliczamy pod-
ziemną komorę techniczną wraz z wyposażeniem sterującym 
fontannami, nawierzchnię z płyt granitowych oraz betonowych, 
widownię na skarpie, oświetlenie, nagłośnienie, elementy małej 
architektury oraz zieleń.
Fontanna multimedialna tzw. „sucha” na rzucie kwadratu, 
umożliwia uzyskanie efektów specjalnych takich jak: dywan 
wodny, labirynt wodny, fi gury geometryczne i ekran wodny.
Jeden zestaw fontann mokrych zlokalizowany jest na obwodzie 
¾ koła, drugi w formie 5 fontann – kwiatów wzdłuż al. Lubo-
mirskich.

Parametry techniczne obiektu:
Kubatura komory technicznej: 453,6 m3

Powierzchnia użytkowa komory technicznej: 197,2 m2

Powierzchnia z płyt granitowych: 930 m2

Powierzchnia z kostki granitowych: 474 m2

Miejsc siedzących na widowni: 300

OBIEKTY INFRASTRUKTURY
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Most im. Narutowicza przez rzekę Wisłok  
Rzeszów

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów 
Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Warszawa
Jednostka projektująca:
Promost Consulting T. Siwowski S.J., Rzeszów
Główni projektanci: 
- branża mostowo-drogowa – mgr inż. Tomasz Siwowski
- branża sanitarna – mgr inż. Andrzej Bukowski
- branża elektryczna – mgr inż. Marek Miśkiewicz
- branża teletechniczna – inż. Andrzej Litwin
Kierownik budowy: 
mgr inż. Mirosław Gucwa
Inspektor nadzoru robót drogowych:
Aleksander Durak
Inspektor nadzoru robót mostowych:
Tadeusz Chuchla
Inspektor nadzoru branża elektryczna:
Piotr Sowa
Inspektor nadzoru branża sanitarna:
Ryszard Fixa
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Most im. Narutowicza na rzece Wisłok w Rzeszowie wykona-
ny został w ciągu ul. Wierzbowej i Naruszewicza, w miejsce 
zdemontowanej kładki pieszo-jezdnej. Most w istotnym zakre-
sie usprawnia komunikację w mieście oraz dojazd do dróg ze-
wnętrznych w regionie.
Konstrukcję nośna mostu stanowią dwa dźwigary łukowe 
o przekroju rurowym, średnicy 508 mm ze ściągiem umiesz-
czonym w pomoście z jezdnia dołem. Całość mostu jednoprzę-
słowa o rozpiętości 80 m, oparta swobodnie na przyczółkach 
żelbetowych.
Dźwigary łukowe nachylone są pod katem 7 stopni do osi obiek-
tu i stężone są poprzecznicami rurowymi. Pomost składa się 
z żelbetowej płyty grubości 25 cm oraz sprężonych dźwiga-
rów stanowiących ściągi łuków. Elementami łączącymi pomost 
z łukami są wieszaki stalowe w ilości 24 szt. po każdej stronie 
przęsła. Przyczółki wykonane są na fundamencie pośrednim – 
palach monolitycznych wierconych o średnicy 1,5 m.
Nawierzchnia jezdni mostu wykonana jest z asfaltobetonu, na-
wierzchnia chodników z żywic syntetycznych. Wody opadowe 
odprowadzane są do kolektorów zbiorczych umieszczonych 
pod płytą pomostu, a następnie do urządzeń oczyszczających  
i kanalizacji miejskiej.

Parametry techniczne obiektu:
Nośność – 30 t
Skrajnia dla samochodów – 4,5 m
Szerokość jezdni – 2 x 3,0 m
Szerokość chodników – 2 x 1,5 m
Rozpiętość mostu – 80 m

OBIEKTY INFRASTRUKTURY



KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTÓW:

AUTOSTRADY
DROGI MIEJSKIE
DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE
LOTNISKA
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Kapituła konkursu:
przewodniczący: Lesław Bichajło
członkowie: Zbigniew Chrobak, Zbigniew Detyna, Jacek Kiczek, Edward
Ludera, Andrzej Kościelniak, Ewa Michalak, Marian Sulencki, Maria Tokarska, 
Elżbieta Wesołowska

BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Rzeszowie

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
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Budowa autostrady A-4
na odcinkach od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni*
(bez węzłów), węzeł Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny (bez węzła)**
oraz odcinka Jarosław – Radymno (bez węzła Wierzbna)***

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu – odbiorca nagrody:
Budimex S.A.
Inwestor:
GDDKiA O. w Rzeszowie, kierownicy projektów: Andrzej Prajsnar, Andrzej Prajsnar, 
Elżbieta Medyńska 
Jednostka projektowa i główny projektant:
- dla odcinka Dębica – Rzeszów: Biuro Projektowo-Konsultingowe Complex Projekt 

Sp. z o.o., główny projektant: Andrzej Miłkowski
- dla odcinka Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny: Mott MacDonald Limited

Sp. z o.o., Ireneusz Sosnowski
- dla odcinka Wierzbna – Radymno: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Włodzimierz 

Buszke
Wykonawca:
Budimex S.A., dyrektorzy kontraktów: Grzegorz Domaradzki*, Tomasz Bielecki**, 
Andrzej Nohel*** , kierownicy budowy: Jarosław Jochymek*, Jarosław Jochymek**, 
Wojciech Głuc***
Nadzór:
ECM Group Polska sp. z o.o., inżynier kontraktu: Krzysztof Czech; ECM GmbH-Idom 
Inżynieria Architektura Doradztwo Sp. z o.o., inżynier kontraktu: Jarosław Samulski; 
URS Polska Sp. z o.o. – Promost Consulting Sp. z o.o., inżynier kontraktu: Janusz 
Ubowski



BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
2013

39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Odcinek*: Dębica Pustynia (bez węzła) – Rzeszów Zachodni (bez 
węzła) – długość 32,75 km, 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z pasami 
awaryjnymi, z szerokim pasem rozdziału, węzeł „Sędziszów” 
ze stacją poboru opłat SPO, dwa miejsca obsługi podróżnych 
typu I: „Bratkowice” i „Dąbry”, miejsca obsługi typu II i III „Pasz-
czyna Północ” i „Paszczyna Południe”, etapowa realizacja stacji 
poboru opłat, przebudowa 2 dróg wojewódzkich, 8 powiato-
wych 12 gminnych, budowa 65,5km dróg dojazdowych wzdłuż 
autostrady, budowa 43 obiektów mostowych, w tym dużego 
przejścia dla zwierząt w Boreczku, wyposażenie autostrady – 
w tym 192 446 m2 ekranów akustycznych
Odcinek**: Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny (bez węzła) 
– długość 4,313km, dwie jezdnie o 2 pasach ruchu i pasy awa-
ryjne, budowa drogi ekspresowej S19 długości 0,9 km, budowa 
węzła „Rzeszów Zachodni”, budowa dróg dojazdowych i ser-
wisowych, budowa dwóch wiaduktów i dwóch mostów auto-
stradowych, dwóch wiaduktów drogowych, przejazdu gospo-
darczego i przejścia dla zwierząt.
Odcinek***: Wierzbna (bez węzła) – węzeł Radymno – zaprojek-
towanie i budowa autostrady długości 25,655 km, dwie jezdnie 
po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne, dwa węzły autostra-
dowe („Pawłosiów” i „Przemyśl”), budowa 13 obiektów mosto-
wych (w tym przejść dla zwierząt), budowa dróg dojazdowych 
długości około 38 km, miejsc obsługi podróżnych kategorii 
III („Pawłosiów”), kategorii II („Cieszacin”), kategorii I („Zamie-
chów”, „Kaszyce”), dwóch stacji poboru opłat, obwodu utrzy-
mania autostrady, przebudowa dróg powiatowych, gminnych, 
wojewódzkich i krajowej.

Czas realizacji:
terminy rozpoczęcia:
czerwiec 2010*, luty 2013**, październik 2009***
terminy zakończenia:
czerwiec 2013*, grudzień 2013**, lipiec 2013***

Nakłady:
/koszt robót – poziom cen 2013/
1 418 410 998,99 zł* /netto/
149 569 172,93 zł** /netto/
794 450 000,00 zł*** /netto/

AUTOSTRADY
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Budowy drogi krajowej 
łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19
i autostradą A-4

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
INWESTOR Gmina Miasto Rzeszów

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów, kierownik projektu: Maria Mendyk 

Jednostka projektowa:
TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o., główny projek-
tant: Stanisław Salabura

Główny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” – lider konsorcjum, dyrektor kon-
traktu: Roman Rogowski, kierownik budowy: Roman Żak

Nadzór:
Promost Consulting T. Siwowski s.j., inżynier kontraktu: Wiesław Masłowski
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Długość odcinka 2,46 km, droga dwujezdniowa, dwa pasy ru-
chu szerokości po 3,5 m dla każdej jezdni oraz pasy awaryjne 
szerokości 2,5 m, dwa wiadukty żelbetowe, cztery przepusty 
skrzynkowe, ekrany akustyczne długości 2,356 km. Wykonano 
także drogi dojazdowe wzdłuż inwestycji o łącznej długości 4,5 
km o jezdni asfaltowej szerokości 3,5-5 m i poboczach grunto-
wych.
Budowa wysokich nasypów wymagała głębokiego wzmocnie-
nia podłoża – zastosowano technologię jet-groutingu, DSM, ko-
lumn żwirowych i baret CSM. 
Wiadukt W-13 nad ul. Spichlerzową jest jednoprzęsłową ramą 
żelbetową, długości 43,29 m, obiekt W-14 trójprzęsłowy pły-
towy, żelbetowy o łącznej długości 95,5 m. Realizacja obejmo-
wała także 4 przepusty skrzynkowe, żelbetowe – dwa o świetle 
3x3 m i dwa o świetle 1,5x1,5 m.
Wykonano zbiornik retencyjno-infi ltrujący i dwa zbiorniki za-
stępcze w zamian za zasypany staw. Nasadzono drzewa i krze-
wy w liczbie 5541 sztuk.
Przebudowano linie energetyczne, teletechniczne, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz gazociągu średniego i wysokiego 
ciśnienia. Wykonano oświetlenie drogowe.

Czas realizacji:
termin rozpoczęcia: kwiecień 2010 
termin zakończenia: kwiecień 2013

Nakłady:
/koszt robót – poziom cen 2013/
89 190 828,00 zł /brutto/

DROGI MIEJSKIE
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Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena  
(w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu
na rzece Wisłok w Rzeszowie

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
INWESTOR Gmina Miasto Rzeszów

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów

Jednostka projektowa:
Promost Consulting T.Siwowski s.j.
Główny projektant: Tomasz Siwowski

Wykonawca:
SKANSKA S.A.
dyrektor kontraktu: Mirosław Gucwa, kierownik budowy: Mirosław Gucwa

Nadzór:
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
główni inspektorzy: Aleksander Durak, Tadeusz Chuchla
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja obejmowała: przebudowę i wzmocnienie nawierzch-
ni ul. Naruszewicza na odcinku 180 m – ułożenie warstwy ście-
ralnej nawierzchni lokalnie ze wzmocnieniem geosyntetykami, 
rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego obiektu o kon-
strukcji łukowej ze ściągiem, o rozpiętości teoretycznej 80 m 
i nośności 30 ton, przy czym dźwigary łukowe mają przekrój 
rurowy średnicy 508 mm i są nachylone 7 stopni w kierunku 
osi podłużnej mostu, chodniki o nawierzchni żywicznej, przy-
czółki masywne posadowione na palach wierconych o średni-
cy 1500 mm, budowę muru oporowego długości 39,74 m na 
dojazdach od strony ul. Naruszewicza i Wierzbowej, przebudo-
wę chodników, przebudowę ul. Wierzbowej na długości 221 m
w zakresie nawierzchni jezdni, wykonanie oświetlenia ulicznego 
(19 słupów).

Czas realizacji:
termin rozpoczęcia: marzec 2013 
termin zakończenia: listopad 2013

Nakłady:
/koszt robót – poziom cen 2013/
6 828 206,22 zł

DROGI MIEJSKIE
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Most przez rzekę Tabor  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa
w km 25+790 w m. Rymanów Zdrój

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający: 
GŁÓWNY WYKONAWCA INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Inwestor:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Jednostka projektowa:
Studio Projektów Budowli Inżynierskich „ANASTAT”
główny projektant:  Adam Kata

Wykonawca:
INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
kierownik budowy: Stanisław Roś

Nadzór:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
główny inspektor: Ewa Szaran
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Nośność obiektu: kl. „A”. Jednoprzęsłowy most o konstrukcji 
nośnej stalowej, współpracującej z żelbetową płytą i rozpięto-
ści teoretycznej 34.00 m 
Długość całkowita mostu ze skrzydłami - 48.67 m
Światło mostu (po prostopadłej do przeszkody) - 32.92 m 
(30.52 m)
Kąt skrzyżowania z przeszkodą - 68º
jezdnia 7,00 m, chodniki 2 x 1,50 m

Czas realizacji:
termin rozpoczęcia: luty 2013
termin zakończenia: październik 2013

Nakłady:
/koszt robót – poziom cen 2013/
5 444 435,21 zł /brutto/

DROGOWE
OBIEKTY MOSTOWE
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Most w miejscowości Kuryłówka   
w km 8+738,61, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877
Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka - Szklary

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający: 
GŁÓWNY WYKONAWCA Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

Inwestor:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa Promost Consulting
główny projektant: Patrycjusz Mostek

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Kierownik budowy: mgr inż. Arkadiusz Burek

Nadzór:
Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji  Sp. z o.o.
główny inspektor: Krzysztof Mac
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Most dwuprzęsłowy – blachownica zespolona z płytą żelbe-
tową
Długość obiektu 31,64 m, szerokość 10,68 m
Nośność obiektu: kl. „A” 

Czas realizacji:
termin rozpoczęcia: czerwiec 2012
termin zakończenia: grudzień 2013

Nakłady:
/koszt robót – poziom cen 2013/
2 096 993,32 zł /netto/

DROGOWE
OBIEKTY MOSTOWE
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Hangary dla statków powietrznych
wraz z płytą przedhangarową w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka”

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający: 
INWESTOR  Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.

Inwestor:
Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.
kierownik projektu: Jan Domagalski

Jednostka projektowa:
DB Projekt Sp. z o.o.
główny projektant: arch. Tomasz Lechowski

Wykonawca:
Mota-Engil Central Europe S.A.
kierownik budowy: Ireneusz Mażewski

Nadzór:
ECM Group Polska S.A.
inżynier kontraktu: Jarosław Samulski
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Hangary o konstrukcji stalowej, schemat konstrukcyjny – pła-
ska rama bezprzegubowa o łukowych ryglach kratownico-
wych i słupach kratowych utwierdzonych w stopach funda-
mentowych. Obudowa z płyt warstwowych. Budynek zaplecza 
technicznego żelbetowy, w układzie słupowo-płytowym,  ścia-
ny zewnętrzne murowane. Powierzchnia hangaru: część H2 – 
27818,3 m2, część H3 o powierzchni 6740,6 m2, zaplecze tech-
niczne 600,5 m2. Rozpiętość w świetle: H2 – 49 m, H3 – 80 m. 
Hangary dostosowane są do garażowania samolotów klasy B 
(np. Boeing 737-900) i klasy E (np. Boeing 777-300ER). Płyta 
przedhangarowa ma powierzchnię 47037 m2 i jest wykonana
z betonu C35/45.

Czas realizacji:
termin rozpoczęcia: wrzesień 2011
termin zakończenia: grudzień 2013

Nakłady:
/koszt robót – poziom cen 2013/
50 548 004,33 zł /brutto/

LOTNISKA



KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTÓW:

PROCES INWESTYCYJNY
- SIECI I INSTALACJE SANITARNE
PROCES INWESTYCYJNY
- ŹRÓDŁA ENERGII

Komisja konkursowa:
przewodniczący: Władysław Szymański
sekretarz: Elżbieta Ładoś
członkowie: Bożena Babiarz, Dariusz Kotowicz, 
Maria Ewa Skręt

BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
2013



Organizatorzy konkursu:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Podkarpacki

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kapituła konkursu:

przewodniczący: Janusz Rak
członkowie: Zbigniew Detyna, Piotr Koszelnik, Władysław Szymański,
Józef Wicher

BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
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Przebudowa Oczyszczalni Ścieków
w Trepczy

NAGRODA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Inwestor:
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
Inżynieria Rzeszów S.A.

Jednostka projektująca:
EKOSYSTEM S.A., Zielona Góra

Główni projektanci: 
główny technolog - mgr inż. Jarosław Wójcik
projektant branży technologicznej - mgr inż. Grzegorz Starosta
projektant branży konstrukcyjnej - mgr inż. Krzysztof Rutkowski

Kierownik budowy: 
mgr inż. Tomasz Litwicki

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Krzysztof Macierzyński 
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ROKU
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków udoskonalono ciąg 
technologiczny ściekowy oraz osadowy. Część obiektów została zli-
kwidowana i zastąpiona nowymi. Obiekty, zarówno nowobudowane 
jak też istniejące, zostały wyposażone w wysokosprawne urządzenia 
najnowszej generacji, zapewniające wysoką efektywność oczyszcza-
nia, szybką reakcję na zmienne parametry oczyszczanych ścieków, 
krótki czas rozruchu. Całość procesu oczyszczania ścieków jest mo-
nitorowana oraz automatycznie sterowana dzięki wyposażeniu obiek-
tów w aparaturę kontrolno-pomiarową. Proces oczyszczania ście-
ków został wzbogacony o nowe elementy technologiczne, takie jak 
komory biologicznej defosfatacji oraz komory predenitryfi kacji, dzięki 
którym proces oczyszczania stał się skuteczniejszy.
Wśród nowoczesnych urządzeń, w które oczyszczalnia została wy-
posażona w trakcie przebudowy znajdują się na przykład analizator 
toksyczności ścieków surowych, który w połączeniu ze zbiornikiem 
retencyjnym pozwala zabezpieczyć układ technologiczny przed za-
truciem osadu czynnego, skutkiem czego mogłoby być ograniczenie 
zdolności oczyszczania ścieków oraz odpływ do odbiornika ścieków 
o parametrach gorszych niż dopuszczalne. Kolejnym z urządzeń są 
fi ltry końcowe ścieków uruchamiane w przypadku możliwości poja-
wienia się na odpływie z oczyszczalni ścieków o parametrach prze-
wyższających dopuszczalne. Montaż tego typu urządzeń pozwala 
zredukować do minimum wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko. 
Oczyszczalnię wyposażono również w instalację wody technologicz-
nej wykorzystującą oczyszczone ścieki do czynności technologicz-
nych takich jak czyszczenie urządzeń, czy płukanie instalacji. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu znacznie ograniczone zostało wykorzystanie 
czystej wody przez co obniżone zostały koszty eksploatacji oczysz-
czalni, a także nastąpiło ograniczenie wykorzystania naturalnych za-
sobów wody.
Oprócz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych w zakresie gospodarki ściekowej na oczyszczalni zmo-
dernizowano również sporą część towarzyszącej infrastruktury 
takiej jak instalacje i rurociągi technologiczne oraz układy zasilania 
elektrycznego urządzeń, ograniczając znacznie prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii powodujących np. zagrożenia dla środowiska 
w związku z przeciekami bądź nieprawidłowym działaniem urządzeń.

Czas realizacji:
termin rozpoczęcia: 05.07.2011 
termin zakończenia: 31.08.2013 

Parametry techniczne:
Przepustowość średnia dobowa oczyszczalni: Q śrd = 15 000 m3/d
Przepustowość maks. dobowa oczyszczalni: Q maxd =  28 000 m3/d

PROCES INWESTYCYJNY
- SIECI I INSTALACJE SANITARNE
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Blok kogeneracyjny
ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe netto)
opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie

NAGRODA
ORAZ TYTUŁ BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: 
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konstrukcji - mgr inż. Marcin Palenceusz

Kierownik budowy: 
mgr inż. Zdzisław Bieliński

Inżynier Koordynator:
Dorago Energetyka, Grabów n. Prosną



BUDOWA
ROKU
PODKARPACIA
2013

55

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja obejmowała:
• Budowę budynku: ORC, kotłowni i magazynu opału; 
• Zainstalowanie zespołu kotła na olej termalny o mocy 6,715 MW 

opalanego biomasą wraz z układem magazynowania i trans-
portu biomasy. Moc cieplna elektrociepłowni – 5,35 MW;

• Zainstalowanie turbogeneratora ORC o mocy elektrycznej 
netto 1,255 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

• Wykonanie układów pomocniczych elektrociepłowni;
• Modernizacja części instalacji technologicznych w istniejącej 

ciepłowni spowodowana nowym rozwiązaniem produkcji 
energii cieplnej;

• Wykonanie rurociągów technologicznych, napowietrznych mię-
dzy istniejącą ciepłownią a projektowaną elektrociepłownią.

Urządzenia technologiczne bloku zostały wyposażone w kom-
puterowe układy nadzoru i sterowania, a także systemy zdal-
nego monitoringu i diagnostyki, co pozwala praktycznie na 
ich „bezobsługową” pracę. Energia elektryczna produkowana 
przez nowy blok zasila wszystkie odbiorniki energii na terenie 
ciepłowni oraz odbiorców zewnętrznych.

Budowa odnawialnego źródła do skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej wpływa na:
• poprawę efektywności produkcji energii poprzez uzyskanie 

oszczędności zużycia energii pierwotnej w stosunku do roz-
dzielonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,

• zwiększenie produktywności źródła energii, szczególnie 
w okresie letnim,

• poprawę stanu środowiska w regionie poprzez zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do powietrza, szczególnie dwu-
tlenku węgla i pyłu.

PROCES INWESTYCYJNY 
- ŹRÓDŁA ENERGII

Efekty ekologiczne:
• Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji 

projektu – 16 970 MWh/rok.
• Zwiększenie produktywności źródła energii:

- ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źró-
deł odnawialnych – 8 573 MWh/rok,

- ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł 
odnawialnych – 39 114 MWh/rok (140 810 GJ).

• Zmniejszenie emisji CO2, związane z oszczędnościami energii 
w wyniku realizacji projektu, o 26 097 Mg CO2/rok.



Szczegóły działalności są dostępne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz
w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.

POLSKI ZWI!ZEK IN"YNIERÓW                       
l TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  

ODDZIA# 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 NIEZALE"NY DORADCA BUDOWLANY 
OFERUJE US#UGI: 

Zespo$u Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie: 
¥ Sporz!dzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych 
¥ Doradztwa technicznego i materia"owego 
¥ Kontroli i technicznej oceny robót budowlanych 
¥ Bada# geologicznych pod"o$a gruntowego 
¥ Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych            

zgodnie  z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane" (przegl!dy jednoroczne i pi%cioletnie) 
¥ Wycen nieruchomo&ci i szkód 
¥ Weryfikacji dokumentacji budowlanej 
¥ Sporz!dzania:  

- &wiadectw charakterystyki energetycznej budynków  
- audytów energetycznych 

¥ Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków b!d' budowli zgodnie z przepisami Ustawy                 
„Prawo budowlane” (w nawi!zaniu do Ustawy o podatkach i op"atach lokalnych) 

¥ Opracowania Zak"adowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych 

O%rodka Obs$ugi Technicznej Budownictwa w zakresie: 
¥ Projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych, nadzorów budowlanych  
¥ Sporz!dzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych 
¥ Sporz!dzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego” 
¥ Udzielania rekomendacji firmom budowlanym 
¥ Sprzeda$ katalogów i wydawnictw obejmuj!cych problematyk% budowlan! oraz projektów               

budynków jednorodzinnych i gospodarczych 
¥ Promocji technik i technologii budowlanych w formie szkole#, ekspozycji wydawnictw technicznych, 

og"osze# internetowych, itp. 
¥ Doradztwa dotycz!cego zamówie# publicznych 

Ponadto w ramach O%rodka Obs$ugi Technicznej Budownictwa  organizowane s& kursy                  
i szkolenia: 
¥ Przygotowuj!ce do egzaminu na uprawnienia budowlane 
¥ Specjalistyczne, podnosz!ce kwalifikacje zawodowe projektantów, rzeczoznawców, kadry kierowniczej 

wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkole# s! normy budowlane, warunki 
techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.) 

¥ W zakresie bezpiecze#stwa i higieny pracy dla pracodawców, kadry in$ynieryjno-technicznej i nadzoru 
technicznego  (w tym inwestorskiego), projektantów  

¥ Kosztorysowania robót i us"ug budowlanych  
¥ Specjalistyczne, zamkni%te dla firm wg uzgodnionej tematyki 

Organizuje corocznie: 
¥ Konkurs w zakresie budownictwa: 

-  Budowa Roku Podkarpacia 
¥ Konkursy wybranych prac dyplomowych: 

-  absolwentów Wydzia"u Budownictwa i In$ynierii (rodowiska Politechniki Rzeszowskiej 
 

JESTE'MY JU" PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA 
ZAPRASZAMY DO WSPÓ#PRACY 
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Szczegóły działalności są dostępne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz
w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W RZESZOWIE

35-360 Rzeszów, ul. Słowackiego 20
tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07

Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa 
wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach:przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej,architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej,
wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjiwyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych;elektroenergetycznych;

prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego;prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

udziela interpretacji dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad udziela interpretacji dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad 
prawnych związanych z pełnieniem funkcji technicznych w budownictwie;prawnych związanych z pełnieniem funkcji technicznych w budownictwie;

na bieżąco wystawia zaświadczenia o przynależności do Izby;na bieżąco wystawia zaświadczenia o przynależności do Izby;

prowadzi szkolenia dla członków Izby, przyznaje dofinansowania do szkoleńprowadzi szkolenia dla członków Izby, przyznaje dofinansowania do szkoleń
zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie;zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie;

dofinansowuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego;dofinansowuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego;

oferuje swoim członkom szereg bezpłatnych produktów, jak dostęp do wszystkich oferuje swoim członkom szereg bezpłatnych produktów, jak dostęp do wszystkich 
norm budowlanych i eurokodów, serwisu prawnego LEX, bazy Sekocenbud i innych norm budowlanych i eurokodów, serwisu prawnego LEX, bazy Sekocenbud i innych 
przez portal internetowy www.inzynier.rzeszow.pl;przez portal internetowy www.inzynier.rzeszow.pl;

prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków 
Izby.

sekretariat@inzynier.rzeszow.pl      www.inzynier.rzeszow.plsekretariat@inzynier.rzeszow.pl      www.inzynier.rzeszow.pl

Szczegóły działalności są dostępne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz
w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.
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AGENDY ODDZIAŁU PZITB W RZESZOWIE OFERUJĄ USŁUGI W ZAKRESIE:
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
• Weryfi kacji dokumentacji budowlanej
• Sporządzania: 

» świadectw charakterystyki energetycznej budynków
» audytów energetycznych

• Kwalifi kacji 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

Zespół Obsługi Technicznej Budownictwa w zakresie:
• Organizowania Zespołów do:

» sporządzania opracowań projektowych 
» pełnienia nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi 
» odbiorów technicznych robót budowlanych

• Inwentaryzacji obiektów budowlanych 
• Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
• Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
• Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów budynków jednorodzinnych 

i gospodarczych
• Promocji technik i technologii budowlanych w biuletynie informacyjno-technicznym i na stronie internetowej Oddziału 
• Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych

Zespół ds. Szkoleń obejmujący organizację:
• Kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesjach ośmiodniowych dniowych:

» wiosennej (m-c  IV – V)
» jesiennej   (m-c  X – XI) 

• Szkoleń specjalistycznych, podnoszących kwalifi kacje zawodowe projektantów, rzeczoznawców, kadry kierowniczej 
wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkoleń są normy budowlane, warunki techniczne, 
przepisy Prawa budowlanego, itp.)

• Szkoleń w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kadry inżynieryjno-technicznej i nadzoru technicz-
nego  (w tym inwestorskiego), projektantów 

• Kursów kosztorysowania robót i usług budowlanych 
• Szkoleń specjalistycznych, zamkniętych dla fi rm wg uzgodnionej tematyki

Ponadto PZITB organizuje corocznie:
• Konkurs:

» Budowa Roku Podkarpacia
• Konkurs  prac dyplomowych:

» absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

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



STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ W RZESZOWIE

35-069 Rzeszów, ul. Kopernika l
tel/fax: 017 85 20 557, tel. kom.: Prezes: 784-070-446

www.sitk-rzeszow.pl                e-mail:rzeszow@sitk.org.pl

 Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie, 
działa ponad 60 lat. Osobowość prawną posiada od 1991 roku, działając przede wszystkim na terenie Pol-
ski południowo-wschodniej. 
 Siedzibą Oddziału jest stolica Województwa Podkarpackiego – Rzeszów. Reprezentujemy środo-
wisko inżynierów i techników Podkarpacia w branżach drogowej, mostowej, kolejowej, samochodowej 
oraz infrastruktury lotniczej. Liczymy ponad 300 inżynierów i techników, w tym grupę inżynierów z upraw-
nieniami Izby Inżynierów Budownictwa z branży drogowej, mostowej i kolejowej oraz z uprawnieniami
Ministra Infrastruktury z branży samochodowej.

WYKONUJEMY:
• Ekspertyzy , opinie i doradztwo techniczno ekonomiczne;
• Opracowania projektowo - kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony 

środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym;
• Nadzory inwestorskie robót drogowych, mostowych i kolejowych oraz prowadzenie spraw BHP;
• Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo – kolejowego;
• Wyceny majątku trwałego w fi rmach komunikacyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej;
• Niezbędne regulaminy, instrukcje wewnętrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na bocznicach 

kolejowych przedsiębiorstw;
• Analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych.

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA:
• w ramach współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w zakresie

doszkalania inżynierów posiadających uprawnienia budowlane z branży drogowej, mostowej i kolejowej;
• według programu Ministra Infrastruktury z zakresu badań technicznych pojazdów samochodowych;
• BHP dla służb technicznych i administracyjnych w transporcie samochodowym, drogownictwie, kolejnic-

twie oraz obsługi stacji paliw; 
• dotyczące obsługi bocznic kolejowych; 
• osób ubiegających się o certyfi kat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy oraz 

ubiegających się o licencję z zakresu transportu drogowego taksówką (TAXI);
• technologii wykonania robót drogowych oraz zasad nadzoru nad ich wykonaniem;
• funkcjonowania służb drogowych w strukturach samorządowych; 

ORGANIZUJEMY:
• konferencje, narady oraz seminaria techniczne;
• spotkania dyskusyjne np. „Czwartek Techniczny”
• konkursy np. „ Konkurs Budowa Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia” 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
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35-069 Rzeszów, ul. Kopernika l
tel/fax: 017 85 20 557, tel. kom.: Prezes: 784-070-446

www.sitk-rzeszow.pl                e-mail:rzeszow@sitk.org.pl

 Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie, 
działa ponad 60 lat. Osobowość prawną posiada od 1991 roku, działając przede wszystkim na terenie Pol-
ski południowo-wschodniej. 
 Siedzibą Oddziału jest stolica Województwa Podkarpackiego – Rzeszów. Reprezentujemy środo-
wisko inżynierów i techników Podkarpacia w branżach drogowej, mostowej, kolejowej, samochodowej 
oraz infrastruktury lotniczej. Liczymy ponad 300 inżynierów i techników, w tym grupę inżynierów z upraw-
nieniami Izby Inżynierów Budownictwa z branży drogowej, mostowej i kolejowej oraz z uprawnieniami
Ministra Infrastruktury z branży samochodowej.

• Ekspertyzy , opinie i doradztwo techniczno ekonomiczne;
• Opracowania projektowo - kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony 

środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym;
• Nadzory inwestorskie robót drogowych, mostowych i kolejowych oraz prowadzenie spraw BHP;
• Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo – kolejowego;
• Wyceny majątku trwałego w fi rmach komunikacyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej;
• Niezbędne regulaminy, instrukcje wewnętrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na bocznicach 

• Analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych.

• w ramach współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w zakresie
doszkalania inżynierów posiadających uprawnienia budowlane z branży drogowej, mostowej i kolejowej;

• według programu Ministra Infrastruktury z zakresu badań technicznych pojazdów samochodowych;
• BHP dla służb technicznych i administracyjnych w transporcie samochodowym, drogownictwie, kolejnic-

twie oraz obsługi stacji paliw; 
• dotyczące obsługi bocznic kolejowych; 
• osób ubiegających się o certyfi kat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy oraz 

• technologii wykonania robót drogowych oraz zasad nadzoru nad ich wykonaniem;
• funkcjonowania służb drogowych w strukturach samorządowych; 

• konferencje, narady oraz seminaria techniczne;
• spotkania dyskusyjne np. „Czwartek Techniczny”
• konkursy np. „ Konkurs Budowa Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia” 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA

działa ponad 60 lat. Osobowość prawną posiada od 1991 roku, działając przede wszystkim na terenie Pol-
ski południowo-wschodniej. 
 Siedzibą Oddziału jest stolica Województwa Podkarpackiego – Rzeszów. Reprezentujemy środo-
wisko inżynierów i techników Podkarpacia w branżach drogowej, mostowej, kolejowej, samochodowej 
oraz infrastruktury lotniczej. Liczymy ponad 300 inżynierów i techników, w tym grupę inżynierów z upraw-
nieniami Izby Inżynierów Budownictwa z branży drogowej, mostowej i kolejowej oraz z uprawnieniami
Ministra Infrastruktury z branży samochodowej.

WYKONUJEMY:
• Ekspertyzy , opinie i doradztwo techniczno ekonomiczne;
• Opracowania projektowo - kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony 

środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym;
• Nadzory inwestorskie robót drogowych, mostowych i kolejowych oraz prowadzenie spraw BHP;
• Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo – kolejowego;
• Wyceny majątku trwałego w fi rmach komunikacyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej;
• Niezbędne regulaminy, instrukcje wewnętrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na bocznicach 

kolejowych przedsiębiorstw;
• Analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych.

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA:
• w ramach współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w zakresie

doszkalania inżynierów posiadających uprawnienia budowlane z branży drogowej, mostowej i kolejowej;
• według programu Ministra Infrastruktury z zakresu badań technicznych pojazdów samochodowych;
• BHP dla służb technicznych i administracyjnych w transporcie samochodowym, drogownictwie, kolejnic-

twie oraz obsługi stacji paliw; 
• dotyczące obsługi bocznic kolejowych; 
• osób ubiegających się o certyfi kat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy oraz 

ubiegających się o licencję z zakresu transportu drogowego taksówką (TAXI);
• technologii wykonania robót drogowych oraz zasad nadzoru nad ich wykonaniem;
• funkcjonowania służb drogowych w strukturach samorządowych; 

ORGANIZUJEMY:
• konferencje, narady oraz seminaria techniczne;
• spotkania dyskusyjne np. „Czwartek Techniczny”
• konkursy np. „ Konkurs Budowa Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia” PZITS



PZITS

POLSKIE ZRZESZENIE 
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

ODDZIAŁ PODKARPACKI
35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1

tel/fax 17 85 342 49 
e-mail: pziits@poczta.onet.pl

www.pzits.rzeszow.pl

PZITS - POLSKIE ZRZESZENIE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH rok założenia - 1919 
PZITS Oddział Podkarpacki    rok założenia - 1959

 Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu tech-
nicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie 
i weryfi kacja kwalifi kacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowa-
rzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Działalność statutowa: 
• Organizowanie seminariów i szkoleń z zakresu inżynierii sanitarnej. 
• Organizowanie wycieczek technicznych. 
• Organizowanie spotkań integracyjnych. 
• Organizowanie   konkursów prac dyplomowych techników i inżynierów sanitarnych. 

Działalność usługowa:
• Organizowanie kursów przygotowawczych na uprawnienia energetyczne grupy infrastruktura ciepl-

na i infrastruktura gazowa.  
• Przeprowadzanie egzaminów kwalifi kacyjnych  na uprawnienia energetyczne grupy infrastruktura 

cieplna i infrastruktura gazowa.  
• Wykonywanie ekspertyz z zakresu inżynierii sanitarnej.  
• Wykonywanie audytów energetycznych. 
• Wykonywanie charakterystyk i świadectw energetycznych budynków. 





Pierwszy w Rzeszowie, pierwszy w Polsce. 

Rzeszów jest pierwszym miastem w Polsce, w którym zosta³ oddany do u¿ytku ultranowoczesny terminal

Audi. Wielkie otwarcie nast¹pi³o 7 wrzeœnia 2013 roku. W terminalu mieœci siê salon sprzeda¿y i obs³ugi

serwisowej Audi Autorud. 

Firma Autorud jest doskonale znana na rynku podkarpackim. Posiada 20-letni¹ historiê, któr¹ wzbogaci³a

o nowy wymiar premium w Rzeszowie. Salon Audi Autorud mieœci siê przy ulicy Lubelskiej 50C (kierunek:

lotnisko Jasionka) i jest dostêpny dla klientów od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 17.00

oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Terminal posiada nowoczesne i funkcjonalne rozwi¹zania architektoniczne. Jego stylistyka odzwierciedla

ducha marki Audi: progresywnoœæ, innowacyjnoœæ, klarownoœæ stylu oraz precyzyjn¹ technikê. 

W salonie klienci mog¹ obejrzeæ 12 samochodów Audi, w tym 9 ró¿nych modeli.  Na tych, którzy chcieliby

sprawdziæ osi¹gi i komfort prowadzenia niemieckich aut czeka 6 samochodów testowych. Natomiast klienci,

którzy poszukuj¹ indywidualnie skonfigurowanych rozwi¹zañ i luksusowego wykoñczenia, mog¹ skorzystaæ

z oferty Audi Exclusive. 

Firma Autorud od dawna mia³a w Stolicy Podkarpacia wielu sta³ych klientów, postanowiliœmy wiêc wyjœæ

naprzeciw ich oczekiwaniom. 

Jesteœmy przekonani, ¿e ten ruch pozwoli nam nie tylko na ugruntowanie naszej dotychczasowej pozycji,

ale tak¿e na zdobycie zaufania kolejnych osób, dla których priorytetem jest jakoœæ i zaufanie.

Dla nas Klient jest zawsze najwa¿niejszy i to dla Niego istnieje ta firma.

Autorud 
Autoryzowany Dealer Audi 
ul. Lubelska 50C
Rzeszów (kierunek Jasionka)
tel. +48 17 871 88 00
www.autorud.pl









PRZEDSI BIORSTWO BUDOWLANE 

PROFBUD  

Spó ka z o. o. 
35-210  Rzeszów ul. K. Baczy skiego 9  tel./fax 17 850-81-30; 850-81-31

www.profbudrzeszow.pl        e-mail: kontakt@profbudrzeszow.pl 








