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Budimex 
w liczbach

Liczba kontrahentów

17 200
w skali roku

Kapitał zakładowy

127 650 490 zł

Przychody roczne

7,4 mld zł

Poziom zatrudnienia

7 860

Realizowane kontrakty

300+ 
jednocześnie

KALENDARIUM

Budimex niekwestionowanym 
liderem branży budowlanej 

2017

Budimex świętuje 50-lecie 
swojej działalności 

2018

FB Serwis w 100%
własnością Budimeksu 

2019

Powstanie FB Serwis

2012

Budimex w indeksie
RESPECT

2011

Fuzja Budimeksu
i Budimeksu Dromex

2009

Ferrovial inwestorem
strategicznym Budimeksu

2000

Budimex na GPW

1995

Powstanie CHZB BUDIMEX

1968

BUDOWNICTWO
OGÓLNE

Obiekty naukowo-dydaktyczne, budynki 
użyteczności publicznej, rewitalizacje obiektów 
zabytkowych, biurowce, hotele, centra rozrywkowe 
i handlowe, logistyczne, supermarkety, magazyny, 
terminale, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, 
osiedla i kompleksy mieszkaniowe

BUDOWNICTWO 
ENERGETYCZNE 
I PRZEMYSŁOWE

Elektrownie, elektrociepłownie, oczyszczalnie 
ścieków, stacje uzdatniania wody, zakłady 
przetwarzania tzw. MBT i spalarnie odpadów, 
budynki technologiczne, parki i bazy paliwowe, 
rurociągi przemysłowe, gazociągi przesyłowe,
dostawa i montaż urządzeń technologicznych

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURALNE

Autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, ulice 
miast, obiekty inżynieryjne; infrastruktura lotniskowa: 
płyty i pasy startowe; infrastruktura kolejowa: 
stacje kolejowe, tunele, szybki tramwaj, metro; 
infrastruktura hydrotechniczna: zbiorniki wodne, 
drogi wodne, nabrzeża WYKORZYSTUJEMY

NASZ POTENCJAŁ
I ATUTY

• Jesteśmy stabilną finansowo, jedną 
   z największych grup budowlanych na  
   rynku 

• Mamy ponad 50 lat doświadczenia  
   zdobytego podczas realizacji tysięcy  
   inwestycji w kilkudziesięciu krajach 
   na trzech kontynentach

• Zatrudniamy najlepszych 
   specjalistów z branży

• Korzystamy z najnowocześniejszych  
   technologii i sprzętu gwarantującego  
   najwyższą jakość 

• Przy realizacji przedsięwzięć 
   inwestycyjnych stosujemy 
   Zintegrowany System 
   Zarządzania

dane za rok 2018

dane za rok 2018

ŚWIADCZYMY SZEROKI ZAKRES USŁUG 
W TRZECH PODSTAWOWYCH OBSZARACH 
BUDOWNICTWA
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Centrum Kongresowe ICE Kraków

Centrum Spotkania Kultur i Teatr Muzyczny w Lublinie

Budynek Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

Plac Litewski w Lublinie

Szkoła Filmowa w Gdyni

Dworzec Kolejowy w Przemyślu

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BIURA I BUDYNKI KOMERCYJNE

Business Garden Wrocław - Etap III 

Silesia Star Katowice 

Przyokopowa Office w Warszawie 

Centrum Biurowe Neptun w Gdańsku

Budynek Biurowo-Usługowy Pixel w Poznaniu 

Centrum Usług Korporacyjnych w Płocku 

Hala Produkcyjno-Magazynowa SPX 

Bionano Park w Łodzi

BUDYNKI DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Centrum Zarządzania Innowacjami Politechniki Warszawskiej

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi

Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

OBIEKTY SPORTOWE
Hala Sportowo-Widowiskowa w Sopocie 

Stadion Arki Gdyni

Stadion Miejski w Lublinie 

Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Bydgoszczy

Hala Sportowo-Widowiskowa w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM
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OBIEKTY HANDLOWE

Centrum Handlowe Galeria Pomorska w Bydgoszczy 

Decathlon w Piasecznie

Ikea w Bydgoszczy 

HOTELE

Hotel Narvil w Serocku 

Hotel Doubletree by Hilton w Łodzi 

Kompleks Apartamentowo-Hotelowy City Park w Poznaniu

SZPITALE I JEDNOSTKI MEDYCZNE
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Etap I 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

Szpital Wojewódzki we Wrocławiu 

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy - Etap I 

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy - Etap II 

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu  -Etap IV 

Szpital im. Kopernika w Koszalinie

MIESZKANIA

Powiśle Park w Warszawie 

Osiedle Mieszkaniowe Pod Słońcem - Etap I 

Osiedle Mieszkaniowe Pod Słońcem - Etap II 

Osiedle Nowe Ogrody w Poznaniu - Etap I

Osiedle Mieszkaniowe Wiślany Mokotów - Etap I 
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B udowa obiektu o funkcji kongresowo-koncertowej 
 na ponad 2000 miejsc, spełniającego wymagania 

międzynarodowych organizacji kongresowych oraz  
najwyższe standardy akustyki i mechaniki. 

Zakres prac obejmował roboty ziemne, konstrukcję 
żelbetową, stalową oraz elementy wykończenia wraz   
z akustyką i automatyką scen. Obiekt ma między innymi: 
2 000 miejsc w sali audytoryjnej, 600 miejsc  w sali  

teatralnej, 300 miejsc w sali kameralnej oraz wielo-
funkcyjną przestrzeń konferencyjno-wystawienniczą. 

Co więcej, w budynku mieści się trzypoziomowe  foyer 
z widokiem na Wisłę i Wawel. Jest to jeden z naj-
bardziej okazałych budynków nowoczesnego Krakowa. 
Kubatura wynosi 280 474 m3  a powierzchnia całkowita  
37 016 m2.

CENTRUM 
KONGRESOWE 
ICE KRAKÓW

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

280 473 m3 259,69 mln zł

09.2011 
08.2014

Urząd Miasta 
Krakowa

6 B udowa złożona była z 3 odrębnych zadań: 
1. Budowa Centrum Spotkania Kultur.  

Ta inwestycja wymagała częściowej rozbiórki istnie-
jącego obiektu i wybudowania nowej frontowej bry-
ły Centrum. Jest to obiekt o dwóch kondygnacjach 
podziemnych i trzech naziemnych z wielofunkcyjną 
salą widowiskową dla 969 widzów, salą kameralną  
(dla 200 widzów) i kinową (dla 164 widzów). Kuba-
tura wynosi 178 000 m3, a powierzchnia użytkowa  
23 500 m2.

2. Modernizacja Teatru Muzycznego i Filharmonii Lu-
belskiej, w ramach której wykonano między innymi 
nowe instalacje elektryczne, wentylacyjne oraz  prze-
budowano dach i zmodernizowano sale widowiskowe. 
Kubatura obiektu: 71 700 m3, powierzchnia: 11 500 m2.
3. Budowa Placu Teatralnego z dwupoziomowym  
parkingiem podziemnym na około 250 miejsc.Do 
zrealizowania całej inwestycji wykorzystano około  
3 000 ton stali i 27 000 m3 betonu.
 
Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2015  
- Nagroda II stopnia

CENTRUM  
SPOTKANIA KULTUR

I TEATR MUZYCZNY
W LUBLINIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

178 tys. m3 174,67 mln zł

10.2012 
11.2015

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa

Lubelskiego 
w Lublinie

 7 



B udynek Urzędu Marszałkowskiego to nowoczesny 
i funkcjonalny kompleks biurowy o sześciu kon-

dygnacjach naziemnych i trzech podziemnych. Został 
zaprojektowany i wykonany w klasie „C” odporności 
pożarowej. 

W ramach inwestycji zastosowano energooszczędne 
technologie sanitarne, elektryczne, odgromowe i tele- 
techniczne. Budynek, zgodnie z najnowocześniejszymi 

standardami, jest w pełni dostosowany do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. Hala garażowa, 
zbudowana specjalnie dla Urzędu, pomieści 186 
samochodów. 

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego ma 
powierzchnię całkowitą wynoszącą 18 300 m2. 
Powierzchnia użytkowa dziewięciokondygnacyjnego 
obiektu wynosi natomiast 12 800 m2.

BUDYNEK  
SIEDZIBY URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

18 300 m3 90,57 mln zł

03.2014 
08.2015

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa

Lubelskiego 
w Lublinie

8 
Z asadniczym założeniem koncepcyjnym projektu 

rewitalizacji zajmującego ok. 35 tys. m2 Placu 
Litewskiego była likwidacja ruchu kołowego 
na głównym trakcie komunikacyjnym miasta 
z jednoczesnym podkreśleniem kontynuacji ciągu ulicy 
Krakowskie Przedmieście jako promenady spacerowej 
na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kapucyńskiej. 
Zachowano układ przestrzenny Placu z dwiema 
przestrzeniami ogrodowymi i częścią środkową 
– otwartą przestrzenią rekreacyjną z fontanną. 

W centralnej jego części powstał interaktywny 
kompleks urządzeń wodnych z możliwością 
organizowania pokazów multimedialnych. 
W osi promenady Krakowskiego Przedmieścia 
wykonano siedem fontann. Centralna część placu 
została wyłożona kostką granitową. W ramach 
inwestycji Budimex przeniósł także m.in. Pomnik 
Nieznanego Żołnierza oraz zrewitalizował tereny 
przyległe do Placu Litewskiego - Plac Krąpca i Plac  
Czechowicza.

PLAC LITEWSKI  
W LUBLINIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

35 000 m3 42,89  mln zł

04.2016 
05.2017

Gmina  
Lublin
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P race obejmowały zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych związanych z budową 

trzykondygnacyjnego budynku Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej. Szkoła  mieści między innymi sale wykła- 
dowe oraz te przeznaczone do zajęć praktycznych, 
w tym studio dźwiękowe, pracownie fotograficzne 
i montażowe. Do dyspozycji słuchaczy Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej jest również biblioteka, filmoteka 
i klub studencki. Inwestycja obejmowała również 
budowę parkingu podziemnego na 220 samochodów 

pod placem Grunwaldzkim oraz zagospodarowanie 
placu Grunwaldzkiego w Gdyni. Oprócz siedziby 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej w budynku znajdują się 
również 3 sale kinowe, w tym największa na 227 
widzów. Gmach o prostej, modernistycznej formie ze 
szklaną fasadą został zaprojektowany w gdyńskim 
biurze architektonicznym Arch–Deco. Powierzchnia 
użytkowa: 3 700 m2.
Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2015
– Nagroda I stopnia

SZKOŁA FILMOWA
W GDYNI

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

39 262  m3 32 mln zł

12.2013 
06.2015

Gmina Miasta 
Gdyni

10 
K ontrakt obejmował przebudowę dworca ko-

lejowego wraz z budynkiem administracyj-
nym we współpracy  z Wojewódzkim Podkarpackim  
Konserwatorem Zabytków. Głównym celem inwe-
stycji było przywrócenie pierwotnego wyglądu bu-
dynku z 1895 r. wraz z dostosowaniem do aktu-
alnych standardów obsługi podróżnych. Główne 
prace objęły: wykonanie nowego pokrycia dachu  
z kompleksowym remontem więźby, prace  

remontowo-konserwatorskie elewacji i pomieszczeń 
hali dworca, jak również wzmocnienie konstrukcji bu-
dynków. Ostatni etap prac uwzględniał iniekcje w ścia-
ny fundamentów oraz zabezpiecznie ich matami kom-
pozytowymi. Dworzec został również rozbudowany 
i zyskał nowe podpiwniczenie.

Powierzchnia całkowita budynku wynosi 7 513 m2, 
a jego kubatura 28 148 m3.

DWORZEC  
KOLEJOWY 

W PRZEMYŚLU

Okres realizacji:

04.2010 
11.2011
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PKP

Wartość:

19 mln zł 
Kubatura:

28 148 m3

Inwestor:
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E tap III inwestycji obejmował budowę trzech pięcio-
kondygnacyjnych budynków biurowych, pawilonu 

restauracyjnego oraz jednokondygnacyjnego ga-
rażu podziemnego ulokowanego pod całością kom-
pleksu. Powierzchnia użytkowa budynków to ponad  
39 000 m2. Z kolei parking pomieści 680 samochodów.

Kluczowe rozwiązania w budynkach wrocławskiego 
kompleksu mają stworzyć komfortowe środowisko pracy 

dla najemców. Systemy oszczędzania wody i energii 
oraz kontrola środowiska wewnętrznego, jak również 
starannie dobrane materiały budowlane spełniają  
założenia zrównoważonego rozwoju i zgodności z cer-
tyfikacją ekologiczną LEED. 

Inwestor przewiduje uzyskanie platynowego certyfikatu 
LEED dla wszystkich budynków biurowo-usługowych.

BUSINESS 
GARDEN 
WROCŁAW 
- ETAP III

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

39 tys. m3 196,76  mln zł

12.2014 
09.2016

Landprop 
Services

12 



S ilesia Star to dwa, 8-kondygnacyjne, skomu-
nikowane ze sobą budynki usługowo-biurowe 

z częścią usługowo-handlową wraz z wbudowanym  
1-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym na 
88 miejsc oraz miejscami postojowymi na terenie  
zewnętrznym. 
 
Budynki na parterze zostały ze sobą połączone  
w formie otwartego pasażu, gdzie znalazły się 

przestrzenie handlowo-usługowe, na piętrach zaś 
powierzchnia biurowa. Powierzchnia użytkowa części 
usługowo-handlowej dla jednego budynku wynosi 
1027 m2, natomiast  powierzchnia biurowa pod 
aranżacje dla jednej kondygnacji w każdym z budynków 
waha się w granicach od 1740 m2 do 1832 m2.  
 
Za koncepcję i projekt obiektu odpowiadało biuro  
architektoniczne Kuryłowicz & Associates.

SILESIA STAR  
KATOWICE

Wartość:

Okres realizacji:

Inwestor:

120 mln zł

08.2013 
07.2016

Lc Corp. 
Invest

14 
K ompleks biurowy złożony z pięciu budynków o różnych 

wysokościach – od czterech do dwunastu kondygnacji. 
Obiekty zostały połączone wspólnym czterokondy-
gnacyjnym trzonem, pod którym mieści się dwukon-
dygnacyjny parking na 34 auta. Elewacje budyn-
ków biurowych stanowią plastyczne połączenie 
różnych materiałów, takich jak kamień, aluminium 
i szkło. Dużym atutem kompleksu jest wewnętrz-
ne patio ze ścianami składającymi się z ustawio-

nych pod różnymi kątami tafli szkła refleksyjnego. 
Dzięki projektowi budynku, nawiązującemu do struktu-
ry kryształu, jego wygląd i barwa zmieniają się w za-
leżności od pory dnia oraz stopnia nasłonecznienia. 

Zakres prac obejmował budowę zespołu biurowo 
-usługowego, infrastruktrę techniczną oraz zagospo-
darowanie zieleni. Powierzchnia całkowita kompleksu to 
55 000 m2, w tym usługowo-handlowa 4 000 m2.

PRZYOKOPOWA 
OFFICE

W WARSZAWIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

55 tys. m3 178,27 mln zł

09.2011 
03.2014

Warszawa 
Przyokopowa 

Sp. z o.o.
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CENTRUM 
BIUROWE NEPTUN
W GDAŃSKU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

78 456 m3 76,62 mln zł

03.2012 
01.2014

Calobra 
Sp. z o.o. Sp.j.

16 

W ykonano rozbiórkę dawnego domu handlowego  
oraz wybudowano nowy 19–kondygnacyjny obiekt 

wraz z budową i przebudową infrastruktury. Zreali-
zowano też niezbędne przebudowy do włączenia  
w istniejący układ drogowy. Centrum biuro-
we Neptun to najnowocześniejszy obiekt kla-
sy A w Gdańsku. Przeszklenie elewacji budynku uła-
twia dostęp światła dziennego, co bezpośrednio 
przekłada się na optymalizację kosztów energii elek-
trycznej. Dzięki dbałości o jakość bryły oraz stan-
dard rozwiązań w zakresie systemów budynkowych 

efektywności powierzchni biurowej, Centrum jest naj-
bardziej wyróżniającym się budynkiem biurowym  
w Trójmieście i wizytówką dzielnicy Wrzeszcz. Autorem 
projektu jest renomowana pracownia AHR Architects. 
Budynek o wysokości 84,72 m liczy 18 kondygnacji  
biurowych, 2 techniczne i 3 garażowe. Kubatura to  
78 456 m3, a powierzchnia użytkowa: 21 639 m2.

Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2013
– Nagroda II stopnia

BUDYNEK 
BIUROWO–USŁUGOWY 

PIXEL W POZNANIU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

110 231 m3 81,05 mln zł

04.2011 
05.2013

Pixel  
Sp. z o.o.
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P ierwszy z pięciu zaprojektowanych obiektów, któ-
ry wchodzi w skład nowoczesnegokompleksu bu-

dynków biurowych – Klaster Grunwaldzka. Biurowiec 
Pixel ma 7 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygna-
cje podziemne. Na parterze przewidziano powierzch-
nie pod lokale usługowo-handlowe oraz powierzchnie 
biurowe, a na pozostałych kondygnacjach naziemnych 
– powierzchnie biurowe. Obiekt został posadowiony 
na żelbetowej płycie fundamentowej i ma konstruk-
cję żelbetową monolityczną. Budynek wyposażono 
w niezbędną infrastrukturę techniczną i instalacyjną. 

W kondygnacjach podziemnych zlokalizowano trzy-
poziomowy garaż dla samochodów osobowych.  
Kubatura obiektu to 110 231 m3, a powierzchnia użyt-
kowa 27 650,53 m2.

Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2012
– Nagroda I stopnia



CENTRUM USŁUG
KORPORACYJNYCH
W PŁOCKU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

9 500 m3 42,98 mln zł

12.2012 
07.2014

Płocki Park  
Przemysłowo 

-Technologiczny SA

18 

W ybudowany obiekt to nowoczesny biurowiec  
o powierzchni użytkowej 9 500 m2, przygotowany 

do prowadzenia nowoczesnych usług biznesowych.  
W sześciopiętrowym biurowcu pracować może docelowo 
900 osób w blisko 280 pomieszczeniach biurowych. 

W ramach prac zagospodarowano również teren wokół 
budynku, wybudowano wewnętrzne ciągi komunikacyjne 
oraz parkingi. W budynku zastosowane zostały rozwią-
zania umożliwiające certyfikację obiektu w systemie 

BREEAM. Jest to system oceny jakości budynków bę-
dący obecnie standardem w branży nieruchomości 
w Europie i na świecie stosowanym przez inwesto-
rów, deweloperów, najemców. 

BREEAM bierze pod uwagę wiele cech budynku, 
a wśród nich efektywność energetyczną, dostępność 
transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie 
eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą 
i odpadami.

HALA PRODUKCYJNO- 
-MAGAZYNOWA SPX

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

30 tys.  m3 76,7 mln zł

05.2015 
05.2016

SPX Flow  
Technology

Poland 
Sp. z o.o.
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H ala produkcyjna, której powierzchnia wynosi  
30 000 m2, została wybudowana na ponad  

10-hektarowej działce. Będą w niej produkowane 
specjalistyczne maszyny i urządzenia dla branży mle-
czarskiej i spożywczej. 

W ramach inwestycji powstał również budynek 
socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej  
4 000 m2, składający się z dwóch części. Pierwsza 

to dwukondygnacyjna część socjalna, druga  
– trzykondygnacyjna biurowa. Uzupełnieniem dla 
infrastruktury obiektu są drogi wewnętrzne wraz 
z parkingiem dla pracowników. Ich łączna powierzchnia 
wynosi 28 000 m2. 

W ramach inwestycji powstały również dwie portier-
nie, wiaty oraz budynek pompowni tryskaczowej wraz 
ze zbiornikami przeciwpożarowymi.



Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

33 332 m3 25,37 mln zł

01.2011 
08.2012

Łódzki 
Regionalny Park 

Naukowo- 
-Technologiczny  

Sp. z o.o
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BIONANO PARK
W ŁODZI

W ramach inwestycji zlokalizowanej na terenie 
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, 

Budimex wybudował Wydział Chemii UJ stanowią-
cy kompleks siedmiu, 3- i 4-kondygnacyjnych budyn-
ków dydaktyczno-naukowych oraz dwupoziomowego 
parkingu wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym.
 
Budynki zostały podzielone na część dydaktyczną z bi-
blioteką, salami seminaryjnymi, aulami i laboratoriami 

studenckimi oraz na część naukową z laboratoriami 
badawczymi. Wszystkie laboratoria zostały wyposa-
żone w najwyższej klasy urządzenia badawcze oraz 
meble laboratoryjne. 
 
Powierzchnia użytkowa budynków to 31 tys. m2, ich  
łączna kubatura to 156 tys. m3. Inwestycja została  
zrealizowana w konsorcjum z Mostostalem Kraków.

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

280 473  m3 156,74 mln zł

07.2013 
04.2017

Uniwersytet 
Jagielloński
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WYDZIAŁ CHEMII  
UNIWERSYTETU  

JAGIELLOŃSKIEGO

B udowa nowego obiektu wraz z infrastrukturą oraz 
łącznikiem z istniejącym budynkiem. BioNano Park 

w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicz-
nym ma powierzchnię prawie 8 000 m2. To nowoczesny 
ośrodek laboratoryjny i wdrożeniowy, w którym będą 
prowadzone prace badawcze dla biznesu i ośrodków 
naukowych. 

Znalazły się w nim dwa nowoczesne laboratoria: Bio-
technologii Przemysłowej oraz Biofizyki Molekularnej 

i Nanostrukturalnej. Placówki prowadzą badania dla 
różnych branż gospodarki: spożywczej, chemicz-
nej, medycyny, ochrony środowiska, farmacji, wojsko-
wości. Mieszczą się tam także sala konferencyjna na 
300 osób oraz biura dla około 50 firm.

BioNanoPark został oddany do użytku osiem miesięcy 
przed planowanym terminem. Kubatura budynku to  
33 332 m3, a powierzchnia wynosi 7 976 m2.



Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

59 700 m3 43,86 mln zł

09.2013 
08.2015

Politechnika 
Warszawska
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CENTRUM  
ZARZĄDZANIA
INNOWACJAMI
POLITECHNIKI  
WARSZAWSKIEJ

N owy obiekt powstał w ramach projektu  
„Warszawska Przestrzeń Technologiczna  

– Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 
Technologii Politechniki Warszawskiej”, na działce 
Politechniki Warszawskiej zlokalizowanej przy  
al. Armii Ludowej, pomiędzy gmachem Wydziału 
Inżynierii Lądowej, a budynkiem biurowym Focus. 
Służy działalności badawczo-rozwojowej związanej  
z transferem technologii i zarządzaniem innowacjami. 
 
 

Prace realizowane były w systemie „zaprojektuj i zbu-
duj” i obejmowały również częściowe wyposażenie 
budynku. Powstał sześciokondygnacyjny obiekt, który 
tworzy zintegrowaną całość z projektem „Warszawska 
Przestrzeń Technologiczna – Centrum Innowacji Fil-
trowa 1a”.

Kubatura to 59 700 m3, a powierzchnia całkowita  
14 056 m2.
 

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

59 700 m3 43,86 mln zł

09.2013 
08.2015

Politechnika 
Warszawska
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WIELKOPOLSKIE 
CENTRUM 

ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII

UNIWERSYTETU  
IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

W ramach budowy Wielkopolskiego Centrum 
Zaawansowanych Technologii (WCZT), wy-

konano roboty budowlane i instalacyjne podzielo-
ne na dwa etapy: Etap I (budynki B, C, D i magazyny) 
i Etap II (budynki A, A1 i A2). Kompleks wraz z towarzy-
szącą mu infrastrukturą techniczną powstał w obrę-
bie Kampusu Morasko.  Infrastruktura WCZT i składa 
się z 3 zasadniczych części: Centrum Technologii Bio-
medycznej i Centrum Biotechnologii wraz ze szklar-
nią i zwierzętarnią, Centrum Technologii Chemicz-
nych oraz Centrum Badań Materiałowych wraz 
z Regionalnym Laboratorium Aparatury Unikatowej. 

Budynki posiadające elewacje z płyt HPL i aluminiowo-
-szklane fasady zostały wyposażone w zaawansowa-
ne technologie branżowe. Sprawną logistykę pomię-
dzy budynkami zapewniają wiszące stalowo–szklane 
łączniki. Pozostałe wybudowane obiekty to: Centrum 
Konferencyjno Administracyjne i budynki magazyno-
we. Na terenie WCZT powstała również kaskada wod-
na o powierzchni niecki ok 1580m2. Powierzchnia za-
budowy wynosi 11 637 m2, powierzchnia użytkowa  
20 423 m2, a kubatura budynku 139 993 m3.
Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2013 
– Nagroda II stopnia



CENTRUM NAUKI 
I SZTUKI  
ASP W ŁODZI

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

38 tys. m3 32,28 mln zł

09.2010 
04.2013

Akademia 
Sztuk 

Pięknych
w Łodzi
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Z realizowano budowę dwóch obiektów Cen-
trum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych  

im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi oraz Centrum Promo-
cji Mody – klaster branży tekstylno-odzieżowej. Prace 
były podzielone na 3 etapy: 
I etap obejmował budowę czterokondygnacyjne-
go budynku Centrum Nauki i Sztuki wraz z dojścia-
mi do budynku i zagospodarowaniem najbliższego 
otoczenia, a także budowę parkingów, ciągów pieszo 
-jezdnych i całej infrastruktury komunikacyjnej towa-
rzyszącej obu budynkom. 
II etap obejmował budowę drugiego, jednokondygna-

cyjnego budynku Centrum Nauki i Sztuki oraz stojące-
go na nim dwukondygnacyjnego budynku Centrum 
Promocji Mody – klaster branży tekstylno–odzieżowej. 
Tutaj wykonano infrastrukturę wraz z dojściami do bu-
dynku i zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. 
III etap obejmował budowę zaplecza technicznego 
wraz z dojazdem do budynku i zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia. Powierzchnia całkowita Cen-
trum Nauki i Sztuki wyniosła 3367 m2, a powierzch-
nia Centrum Promocji Mody – 5077 m2. Dodatkowo 
do wykonania było zaplecze techniczne o powierzchni 
246 m2. Kubatura obiektu wynosi 38 tys. m3.

PADEREVIANUM II  
UNIWERSYTETU  

JAGIELLOŃSKIEGO
W KRAKOWIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

139 993 m3 39,2 mln zł

08.2013 
04.2015

Uniwersytet 
Jagielloński
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I nwestycja obejmuje Budynek A i B. Budynek A kom-
pleksu Paderevianum II liczy sześć kondygnacji na-

ziemnych oraz jedną podziemną. Budynek B ma 
pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną.  
Budynek A, zawierający sale wykładowe i seminaryjne 
oraz nowoczesną bibliotekę z czytelnią, został zapro-
jektowany po północnej stronie istniejącego Collegium  
Paderevianum.

Do budynku B z kolei prowadzi przeszklone wejście, 
wysunięte z obejmujących je kurtyn ceglanych ścian.
Nowe budynki, o powierzchni ponad 9 000 m2, powstały 
w sąsiedztwie Auditorium Maximum. Posłużą one In-
stytutowi Filologii Germańskiej, Instytutowi Filologii 
Angielskiej i Katedrze Językoznawstwa Ogólnego. Do-
datkowo około 300 m2 powierzchni zostało przekaza-
ne Biuru ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.



AKADEMIA 
MUZYCZNA
WE WROCŁAWIU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

27 tys. m3 21,98 mln zł

02.2011 
07.2013

Akademia 
Muzyczna im. 
K.  Lipińskiego

26 R alizacja obejmowały budowę hali wraz z instala-
cjami i sprzętem technicznym. Wykonano urzą-

dzenia budowlane związane z budynkiem: przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, drogi dojazdowe, place posto-
jowe, parkingi, przejścia dla pieszych, w tym ciąg pie-
szo-rowerowy, ogrodzenia oraz kładkę nad przyszłą 
Drogą Zieloną.

Dodatkowo zrealizowano między innymi sieć wodną, 
kanalizacyjną oraz zagospodarowano teren wokół hali. 

Hala została wybudowana w standardzie umożliwiającym 
rozgrywki imprez sportowych w randze Mistrzostw Polski, 
Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w obiektach 
halowych. Obiekt dysponuje trybunami na 10 731  
miejsc siedzących i 15 000 miejsc stojących.  
Kubatura budynku to 389 133 m3, a powierzchnia  
całkowita 54 169 m2.

Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2010
– Nagroda I stopnia

HALA SPORTOWO-
-WIDOWISKOWA

W SOPOCIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

389 133 m3 194,11 mln zł

03.2007 
04.2010

Urząd Miasta 
Sopotu
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P race obejmowały rozbudowę Akademii Muzycz-
nej.Wybudowano salę muzyczno–dydaktyczną 

wraz z infrastrukturą. Inwestycja objęła salę koncertową na  
300 miejsc, salę audytoryjną i baletową, salę prób dla 
wielkich zespołów wykonawczych, pracownie ćwicze-
niowe i dydaktyczne. 

Sala koncertowa jest zbudowana ze specjalnych cegieł 
klinkierowych. Zostały one ułożone w taki sposób, aby 
na obszarze przy scenie rozpraszać dźwięk, w części 

środkowej – odbijać go, natomiast obszar za widownią 
ma pochłaniać fale dźwiękowe. Scena może zostać  
wydłużona albo skrócona o kilka modułów. Jej najważ-
niejszą cechą jest doskonała akustyka, zaprojektowana 
w technologii „pudełka w pudełku”. Pozwala ona na 
całkowite stłumienie odgłosów zewnętrznych. 

Obiekt ma też przestrzenie wystawowe i podziemny 
parking, który również został dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.



Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

101 609 m3 67,53 mln zł

12.2009 
12.2010

Gdyński 
Ośrodek 
Sportu  

i Rekreacji
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STADION
ARKI GDYNIA

P rzebudowano oraz wykonano infrastrukturę tech-
niczną stadionu klubu Arka Gdynia w Gdyni przy 

ulicy Olimpijskiej. W ramach prac rozebrany został  
stary stadion, a następnie wybudowano nowe trybuny,  
zadaszenie, nagłośnienie i monitoring. Komfort oglądania 
piłkarskich zmagań zapewniają wybudowane cztery 
wieże oświetleniowe. Powstał także system kontroli 
wejść i sprzedaży biletów. 

W ramach inwestycji zrealizowano kompleks  
parkingów, wykonano również modernizację dojaz-
dów. Jednym z elementów projektu było przygotowa-
nie płyty boiska, w tym: nawierzchni, ogrzewania,od-
wodnienia i nawodnienia. Obiekt spełnia obecnie 
wymagania III kategorii UEFA. Kubatura obiektu to 
101 609 m3, a powierzchnia całkowita: 15 433 m2.

STADION MIEJSKI
W LUBLINIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

153 500 m3 125,4 mln zł

09.2011 
07.2014

Gmina  
Lublin
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P race obejmowały projekt i budowę stadionu  
piłkarskiego w standardzie III kategorii Polskiego 

Związku Piłki Nożnej wraz z infrastrukturą, taką jak dwa 
boiska treningowe, oraz zagospodarowaniem tere-
nu. Stadion usytuowany jest na terenie byłej cukrowni 
na działce o powierzchni ponad 185 000 m2. 

Fasada stadionu została zaprojektowana w formie po- 
dłużnych pasów okalających budynek – metalowych paneli 
o stosunkowo dużej perforacji. Dzięki temu po urucho-
mieniu systemu iluminacji budynek jest rozświetloną 

bryłą stanowiącą charakterystyczny punkt orien-
tacyjny. Obiekt mieści 15 500 widzów, a na par-
kingu przed stadionem pomieści się ok. 1000 aut  
i 20 autokarów. 

Ze względu na trudne warunki gruntowe obiekt posado-
wiono na żelbetowych palach, a cały zagospodarowany 
teren został wzmocniony kolumnami.

Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2014
– Nagroda II stopnia



Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

36 800 m3 33,82 mln zł

04.2011 
01.2013

Kujawsko- 
-Pomorskie 
Inwestycje
Medyczne
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PARK AKTYWNEJ
REHABILITACJI I SPORTU
W BYDGOSZCZY

Z realizowano park aktywnej rehabilitacji i sportu  
w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka  

w Bydgoszczy. Park oferuje szeroki wachlarz usług re-
habilitacyjnych dla pacjentów Centrum, a także  
mieszkańców, niepełnosprawnych osób oraz spor-
towców. Prace objęły przekształcenie budynku pralni  
na budynek rehabilitacyjny oraz rozbudowanie i prze-
budowę części podziemnej, w tym instalacji. Za-
stosowano różne materiały w konstrukcji budynków 
(drewno, żelbet, stal).
 

W Parku znajdują się między innymi sauny, gabine-
ty jacuzzi i hydroterapeutyczne do hydromasaży, 
hala sportowa, siłownia, 25–metrowy basen pływacki 
i centrum konferencyjno-szkoleniowe. 
 
Przebudowano układ dróg wewnętrznych oraz parkingi. 
Kubatura obiektu to 36 800 m3, a powierzchnia użytko-
wa wynosi 10 535 m2.

Nagroda: Budowa Roku PZiTB 2012
– Nagroda II stopnia

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

75 300 m3 45,14 mln zł

06.2009 
02.2011

Gmina Miejska 
Ostrowiec

Świętokrzyski
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W ykonany obiekt posiada pięć poziomów użytkowych 
 – trzy kondygnacje nadziemne, przyziemie oraz 

kondygnację techniczną w konstrukcji dachu hali. Poza 
wielofunkcyjną halą na 3 800 osób budynek mieści 
kameralną część hotelową i salę konferencyjną, a tak-
że usługowo-gastronomiczną. 

W skład tej ostatniej wchodzą pomieszczenia dla ko-
mentatorów, operatorów światła i dźwięku, a także bary, 
restauracje i sklepy. Wykonano też prace w otoczeniu 

obiektu, takie jak utwardzenie nawierzchni, wjazdy  
i parkingi.

Zrealizowano także przyłącza sieci sanitarnej, kanalizacji, 
energetycznej i instalację teletechniczną. Hala służy 
do rozgrywania zawodów sportowych rangi między-
narodowej, a także do organizowania znaczących im-
prez kulturalnych i wystawienniczych. Kubatura obiek-
tu to 75 300 m3, a powierzchnia całkowita wynosi  
10 368 m2.

HALA SPORTOWO– 
–WIDOWISKOWA

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM



P race obejmowały rozbudowę galerii z parkingiem 
wielopoziomowym i wewnętrznym układem 

komunikacyjnym. Prace budowlane miały na celu 
zwiększenie powierzchni handlowo-usługowej  
o 10 tys. m3.

Nowa część galerii powstała między nowym parkingiem, 
a dotychczasową bryłą obiektu. Zrealizowany  
II etap obejmował budowę czteropoziomowego 

parkingu o łącznej powierzchni 21 500 m2. 
Na tej powierzchni znajdują się 902 miejsca 
postojowe. Projekt rozbudowy powstał 
w Biurze Architektonicznym Atelier.com.  
Galeria Pomorska jest jednym z najdłużej istniejących 
centrów handlowych w Bydgoszczy, otwartym 
w kwietniu 2003 r. Łączna powierzchnia handlowa 
obiektu wynosi ponad 40 000 m2, do której wlicza się 
hipermarket Carrefour. 

CENTRUM
 SPORTOWO-
-REHABILITACYJNE
WUM - ETAP I

Powierzchnia: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

128 485,7 m3 33,3 mln zł

06.2012 
12.2014

Warszawski 
Uniwersytet

Medyczny
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GALERIA 
POMORSKA 

W BYDGOSZCZY

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

40 000 m2 57,5 mln zł

10.2013 
09.2015

Pomorska 
Investments
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Z budowano centrum o dwóch kondygnacjach  
naziemnych i jednej podziemnej. Inwestycja pełni 

funkcje sportowe i dydaktyczne. W zespołach, połą-
czonych ze sobą podziemnym parkingiem, zlokalizo-
wane zostały:

1. Sala gimnastyczna i wielofunkcyjna (dzięki specjal-
nej przesuwnej ścianie istnieje możliwość połączenia  
ich w jedną halę sportową).
 

2. Hala sportowa i sale specjalistyczne. 
3. Basen olimpijski z salą treningową ogólnorozwojo-
wą na piętrze, łącznik z kawiarnią.

Kubatura obiektu to 128 485,7 m3; powierzchnia 
użytkowa 13 961,52 m2. Powierzchnia całkowita wynosi  
20 022,88 m2.



DECATHLON  
W PIASECZNIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

107 724 m3 28 mln zł

07.2009 
04.2010

Decathlon

34 

B udowa obiektu usługowo-handlowego wraz  
z garażem wielopoziomowym na ul. Puławskiej  

w podwarszawskim Piasecznie. Dodatkowo wykonano 
infrastrukturę, w skład której wchodzą parkingi, drogi 
dojazdowe i tereny zielone. 

W ramach inwestycji wybudowano również część  
dostawczą wraz z dojazdem oraz wykonano instalacje 

mediów: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
oraz gazową. 

Kubatura budynku to 107 724 m3, a powierzchnia 
użytkowa 9 422 m2.

IKEA  
W BYDGOSZCZY 

Powierzchnia: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

30 000 m2 40,65 mln zł

09.2014 
11.2015

Ikea Property 
Poland
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W ramach prac wybudowano na ul. Skandy-
nawskiej w Bydgoszczy trzykondygnacyjny  

sklep wraz z częścią usługową i biurową. 

Wykonane zostały też wszelkie niezbędne instala-
cje Obiekt dysponuje powierzchnią około 30 000 m2, 
a towarzyszący mu parking umieszczony pod halą 
sklepową pomieści ponad 1 100 samochodów.
 

Sklep IKEA w Bydgoszczy w momencie powstania był 
pierwszym sklepem firmy na terenie województwa  
kujawsko–pomorskiego. 

W związku z inwestycją zatrudnienie znalazło  
około 270 osób. Inwestcja była długo wyczekiwana 
– rozmowy, by szwedzka firma ulokowała się w Byd-
goszczy, trwały przed rozpoczęciem budowy od kilku-
nastu lat.



N owy, czterogwiazdkowy hotel powstał na terenie 
dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych przy  

ul. Łąkowej. Jest to pierwszy obiekt marki DoubleTree 
by Hilton w Polsce. Oprócz pokoi oferuje on zespół 
sal konferencyjnych, restaurację, zespół fitness/spa 
z basenem na najwyższej kondygnacji wraz z widokiem 
na park, salę kinową i parking podziemny obsługujący 
część hotelową, biurową i kinową.

Obiekt jest podzielony na trzy części funkcjonalne: 
budynek hotelowy w standardzie czterogwiazdkowym 
z 188 pokojami, zapleczem i centrum konferencyjnym; 
budynek biurowy oraz zaadaptowany na kino 
istniejący budynek. Projekt otrzymał nagrodę 
I stopnia w kategorii „Obiekty oceniane indywidualnie” 
w konkursie Budowa Roku 2013. Kubatura budynku to 
118 632 m3, a powierzchnia całkowita 28 257 m2.

HOTEL DOUBLETREE 
BY HILTON W ŁODZI

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

118 632 m3 99,18 mln zł

02.2011 
09.2013

Toya

36 B udowa centrum konferencyjno-hotelowego 
o czterech kondygnacjach naziemnych i jed-

nej podziemnej. Obiekt składa się z kompleksu kon-
ferencyjnego  z salą bankietową, restauracji oraz klu-
bu z kręgielnią. 

Główny korpus budynku w formie czworoboku z we-
wnętrznym dziedzińcem poprzedza pawilon,  „owinię-
ty” żelbetowo–szklaną ścianą, zwieńczoną porośnię-
tym zielenią pasem oraz przykrytą zielonym dachem. 
Obłe kształty – to element rozpoznawczy gmachu: wiją 

się ściany w hotelowym lobby, tarasy biegnące wzdłuż 
pokoi, ściany działowe, a także elementy wyposażenia 
wnętrza: panele oświetleniowe na sufitach, bar i lady 
recepcji, nawet posadzki ułożone zostały w okrągłe 
kształty. 

Na piętrze znajduje się 14 sal konferencyjnych  o łącznej 
powierzchni 877 m2 na 548 osób.  W pozosta-
łej części piętra znajdują się 330 pokoje hotelowe  
i 30 apartamentów. Powierzchnia całkowita budynku  
to 27 833 m2.

HOTEL NARVIL
W SEROCKU

Powierzchnia: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

27 833 m2 130,31 mln zł

05.2010 
06.2012

Adamed
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N adbudowana część szpitala składa się z trzech 
zintegrowanych obiektów. Po pierwsze, z sześcio-

kondygnacyjnego budynku G, który jest głównym bu-
dynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, z wy-
budowanym na dachu lądowiskiem dla helikopterów 
wyposażonym w podgrzewaną płytę. 
 
Po drugie, z czterokondygnacyjnego budynku  
H połączonego z budynkiem G częścią pasażu. 
Po trzecie, z trzykondygnacyjnego budynku F po-

łączonego systemem kładek i łączników z pozostałymi 
obiektami. Liczba łóżek szpitalnych w budynkach 
G i H wynosi 247. USK, mieszczący się przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, to jeden 
z największych szpitali w Polsce, a jednocześnie 
najnowocześniejsza publiczna placówka służby 
zdrowia w województwie podlaskim. 

Kubatura wynosi 139 087 m3, a powierzchnia całkowi-
ta inwestycji to 31 515 m2. 

KOMPLEKS  
APARTAMENTOWO- 
-HOTELOWY 
CITY PARK 
W POZNANIU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

143 479 m3 76,98 mln zł

02.2006 
01.2008

City Park 
Poznań
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P race budowlane obejmowały przebudowę hi-
storycznego zespołu koszarowego złożone-

go z dwóch budynków z dostosowaniem do celów  
komercyjno-usługowych oraz budowę trzech nowych 
budynków nawiązujących architektonicznie do roz-
wiązań historycznych. 

Inwestycja dotyczyła również budowy garażu 
podziemnego i basenu. Prace wykończeniowe objęły 
pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, lokale 
usługowe, pomieszczenia techniczne. Budynki 

wyposażono w instalację elektryczną, centralne 
ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną oraz  
infrastrukturę techniczną. Zagospodarowano 
również teren (ciągi komunikacyjne i parkingi). Prace 
realizowane były pod stałym nadzorem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków i przy poszanowaniu 
istniejącego drzewostanu.
 
Łączna kubatura budynków to 143 479 m3. Łączna  
powierzchnia użytkowa budynków wynosi 54 686 m2.

UNIWERSYTECKI 
SZPITAL KLINICZNY 

W BIAŁYMSTOKU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

139 087 m3 120,33 mln zł

08.2011 
07.2014

Uniwersytet 
Medyczny 

w Białymstoku
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P rzebudowa szpitala odbywała się w bardzo ciasnej 
zabudowie, a jeden z remontowanych obiektów, 

budynek A, objęty jest ochroną konserwatora za-
bytków. Dodatkowo część szpitala w trakcie budowy 
świadczyła opiekę pacjentom. 

Budynek ma osiem kondygnacji, a dla szybszego powrotu 
do zdrowia małych pacjentów na dachach budynku 
są zlokalizowane place zabaw.

W budynku A znajdują się przychodnie, a w budynku 
G – część administracyjna. Szpital między innymi 
ma najwyższej jakości sale operacyjne, rezonans  
magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty  
rentgenowskie, oddział oparzeniowy, wszystkie  
specjalistyczne oddziały, laboratoria, hydroterapię, 
aptekę, kuchnię ze stołówką, gabinety lekarskie, sale 
rehabilitacyjne. Powierzchnia użytkowa budynku  
to 29 000 m2.

WOJEWÓDZKI  
SZPITAL DZIECIĘCY  
W BYDGOSZCZY

Powierzchnia: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

29 000 m2 115,76 mln zł

04.2011 
08.2014

Kujawsko- 
-Pomorskie 
Inwestycje 
Medyczne

40 B udowa szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz budowa lądowiska dla helikopterów. Powstał 

pięciokondygnacyjny, trzypiętrowy budynek z osiemnasto-
ma windami i z dwoma parkingami mieszczącymi w sumie 
800 aut. Na 500 łóżkach szesnastu oddziałów szpital 
może przyjmować rocznie około 30 000 pacjentów. 

Elementem innowacyjnym w nowym szpitalu jest  
zaprojektowana przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
tzw. gorąca platforma, na którą składa się: SOR, dział 
diagnostyki obrazowej, blok operacyjny z 10 salami, 

oddział anestezjologii i intensywnej terapii. „Gorąca 
platforma” umożliwia szybki i bezkolizyjny transport 
pacjenta ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
na diagnostykę, a następnie bezpośredni transport na 
blok operacyjny. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci SOR–u będą mogli 
być diagnozowani i leczeni niezwłocznie po przybyciu 
do szpitala. Kubatura budynku to 188 200 m3, a po-
wierzchnia całkowita wynosi 48 752,67 m2.

SZPITAL  
WOJEWÓDZKI 

WE WROCŁAWIU

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

188 200 m3 180,47 mln zł

07.2011 
07.2014

Nowy Szpital 
Wojewódzki
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W ykonane zostały roboty budowlano-
instalacyjne polegające na rozbudowie 

znajdującego się w stanie surowym istniejącego 
obiektu, w którym mieszczą się Klinika Psychiatrii, 
Klinika Geriatrii, Klinika Dermatologii, Chorób 
Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii 
oraz Zakład Medycyny Paliatywnej. Wszystkie one 
znajdują się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego  
nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Szpital składa się z trzech piętrowych segmentów: 
A, B, C oraz łącznika. Nadbudowano drugie piętro 
w segmencie A i łączniku, dobudowano podpiwniczony 
segment D z trzema kondygnacjami naziemnymi, 
wybudowano również łącznik między segmentami  
C i D oraz przebudowano infrastrukturę zewnętrzną. 
Kubatura obiektu to 68 102 m3, a powierzchnia 
całkowita 18 055 m2.

SZPITAL  
UNIWERSYTECKI  
W BYDGOSZCZY  
- ETAP I

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

13 289 m3 51,36 mln zł

11.2009 
03.2013

Uniwersytet 
Mikołaja

 Kopernika 
w Toruniu
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G łównym celem inwestycji było stworzenie lep-
szych warunków przestrzennych i technicznych  

działania kluczowych jednostek szpitala im. dr. Anto-
niego Jurasza, czyli zespołu sal operacyjnych z od-
działem intensywnej terapii medycznej, centralną 
sterylizatornią oraz szpitalnym oddziałem ratunko-
wym. Uporządkowano i skrócono ciągi komunikacyj-
ne w centralnej części kompleksu budynków, powięk-
szono Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) 

i wyposażono go w wydzieloną część septyczną. Na 
parterze zlokalizowano Szpitalny Oddział Ratunko-
wy (SOR), zapewniając łatwy dojazd i usprawniając 
przyjmowanie pacjentów. 

Kubatura to 13 289 m3, a powierzchnia użytkowa 
wynosi 6 158 m2. 

SZPITAL  
UNIWERSYTECKI  
W BYDGOSZCZY  

- ETAP II

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

68 102 m3 57,9 mln zł

09.2013 
06.2015

Uniwersytet 
Mikołaja 

Kopernika
w Toruniu
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C entrum Słuchu zostało wybudowane w rekordo-
wym tempie - w piętnaście miesięcy. W nowo od-

danej części obiektu do dyspozycji pacjentów przybyło 
91 łóżek. Zwiększona została liczba sal operacyjnych 
– cztery nowe sale wyposażone są w najnowocze-
śniejszy sprzęt medyczny i multimedialny. Światowe 
Centrum Słuchu zostało zaopatrzone w zintegrowa-
ny system rejestracji obrazu i dźwięku. 

Jego obsłudze służy 100 000 km przewodów i kabli, 
które umożliwiają łączność i wykorzystywanie najno-

wocześniejszych multimedialnych rozwiązań komu-
nikacyjnych. Znajdują się tu również jedyne w Polsce 
dwa multimedialne studia telemedycyny. Kubatura 
budynku to około 35 000 m3, a powierzchnia użytko-
wa: 20 418 m2. Centrum uzyskało Złoty Laur Innowa-
cyjności w kategorii budownictwo.

Nagrodzone zostały projekty wdrożone w 2011 roku, 
które wyróżniają się nie tylko innowacyjnością w za-
kresie technologicznych i materiałowych rozwiązań, 
ale także efektywnością gospodarczą.

ŚWIATOWE  
CENTRUM SŁUCHU  
W KAJETANACH

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

35 000 m3 47,54 mln zł

05.2011 
07.2012

Instytut  
Fizjologii 

i Patologii 
Słuchu

44 W ybudowane zostały segmenty A, B i C. Skrzy-
dła B i C mieszczą część dydaktyczną i nauko-

wą. W ramach realizowanych prac usunięto kolizje 
związane z montażem dygestoriów (przeszklonych, 
wentylowanych komór stosowanych w laboratoriach 
i wybudowano wyciąg wentylacyjny z „pomieszczenia 
białek”. 

Zamontowane zostały okna przeciwpożarowe. Uni-
wersyteckie centrum pomieści ponad 5000 osób. 
Znajdują się tam dwie sale na 200 osób, cztery 

sale mieszczące po 100 osób oraz kilka mniejszych. 
W dwóch spośród trzech segmentów centrum miesz-
czą się nowoczesne sale seminaryjne i ćwiczeniowe. 

Celem tych wszystkich działań była rozbudowa bazy 
lokalowej Uniwersytetu Medycznego, wyposażenie 
jej w nowoczesną aparaturę badawczą, optymalne 
wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury uczelni 
oraz zwiększenie oferty dydaktycznej i jej uelastycz-
nienie. Powierzchnia użytkowa trzech segmentów 
wynosi 15 927 m2.

CENTRUM  
BIOLOGII MEDYCZNEJ 

W POZNANIU - ETAP IV

Powierzchnia: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

15 927 m2 99,99 mln zł

12.2012 
02.2013

Uniwersytet 
Medyczny  
im. Karola  

Marcinkowskiego
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B udowa zespołu budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych z częścią usługowo-biurową i gara-

żem podziemnym. Zespół budynków tworzą: biuro-
wiec klasy A oraz pięć budynków mieszkalnych o sześciu  
kondygnacjach, które połączone są wspólnym garażem.

Budynki mieszkalne stanowią sześciopiętrowe kamienice, 
w których znajduje się 139 apartamentów o powierzchni od 
36 do 140 m2. Trzy budynki mają powierzchnię usługową 
zlokalizowaną na parterze. Wspólny garaż podziemny ma 

174 stanowiska parkingowe. Inwestycja objęła budowę 
pomieszczeń kogeneracji, w których na potrzeby własne 
i sąsiedniej zabudowy wielorodzinnej jest produkowana 
energia elektryczna, chłód oraz ciepło z gazu. 

Budynek na tle podobnych biurowców wyróżnia aranżacja, 
wysokiej jakości wykończenie wnętrz oraz stosowanie eko-
logicznych systemów energetycznych, wykorzystujących 
technologie gazowe. Kubatura budynków to 106 216 m3, 
a powierzchnia użytkowa wynosi 16 722 m2.

SZPITAL  
IM. KOPERNIKA 
W KOSZALINIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

43 442 m3 40,1 mln zł

06.2010 
04.2012

Szpital  
Wojewódzki 

im. Kopernika
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I nwestycja obejmowała budowę dwóch nowych 
obiektów B1 i Wielosalowego Zespołu Opera-

cyjnego (WZO) oraz budowę i przebudowę łączni-
ków. Budynek B1 jest trzykondygnacyjnym obiektem 
szpitalnym z poddaszem nieużytkowym. Na każdej 
kondygnacji zlokalizowano oddziały łóżkowe z nie-
zbędnym zapleczem technicznym.

Na poddaszu znajdują się pomieszczenia nieużytko-
we i techniczne. Na parterze znajduje się oddział łóż-
kowy i centralna sterylizatornia. Z kolei na pierwszym  

i drugim piętrze mieszczą się sale operacyjne. Wy-
konane cztery łączniki pełnią funkcję komunikacyj-
ną pomiędzy istniejącymi oraz nowo projektowanymi 
budynkami WZO i B1. 

Kubatura budynków to 43 442 m3, a powierzchnia  
użytkowa wynosi 8 554 m2.

POWIŚLE PARK 
W WARSZAWIE

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

106 216 m3 181,22 mln zł

02.2012 
05.2014

Powiśle 
Park
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O siedle zlokalizowane tuż za etapem I, w drugiej  
linii zabudowy od ul. Batalionów Chłopskich. Etap 

II to częściowo kaskadowy 2, 3 i 4- piętrowy budynek 
w kształcie litery C z wewnętrznym dziedzińcem.  

Znajduje się na nim plac zabaw dla młodszych 
dzieci z piaskownicą i urządzeniami do zabawy, część  
rekreacyjno-wypoczynkowa z ławkami i stołami do 
gry w szachy.Na elewacjach zaplanowano ciepłą 

kolorystykę – biel, beże oraz okładzinę w formie 
deskowania. Naosiedlu została również zaaranżowana 
zieleń. W II etapie inwestycji powstało 141 mieszkań. 
Wszystkie z balkonem, tarasem bądź ogródkiem. 

Metraże mieszkań wahają się od 25 do 107 m2. Niedaleko 
od osiedla znajdują się szkoły, przedszkola oraz cen-
tra handlowe przy ul. Górczewskiej. Jest też miejski 
plac zabaw w parku „Górczewska”.

OSIEDLE  
MIESZKANIOWE 
POD SŁOŃCEM - ETAP I

48 

B udynek ma cztery oraz pięć kondygnacji. Znajduje 
się w nim 99 mieszkań oraz lokale usługowe 

na parterze i garaż podziemny. W rzucie obiekt ma 
kształt litery C. 

Mieszkania zostały tak rozplanowane, aby dały 
się łatwo zaaranżować. Jednym z ciekawszych 
elementów jest model układu słonecznego 

wkomponowany w nawierzchnię dziedzińca. Na 
terenie wewnętrznym powstał plac zabaw oraz  
tereny rekreacyjne z ławeczkami. Na osiedlu 
zaaranżowano dużo przestrzeni z zielenią. 

Osiedle mieści się w bliskim sąsiedztwie Lasu  
Miejskiego Bemowo i Puszczy Kampinoskiej.  
Kubatura budynku to 23 850 m3, a powierzchnia 
użytkowa wynosi 5 486 m2.

OSIEDLE  
MIESZKANIOWE 

POD SŁOŃCEM - ETAP II
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Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

23 850 m3 17,87 mln zł

10.2012 
08.2014

Budimex 
Nieruchomości

Wartość:

Okres realizacji:

Inwestor:

22,27 mln zł

10.2013 
04.2015

Budimex 
Nieruchomości



I nwestycja Nowe Ogrody to sześciokondygnacyjne 
osiedle mieszkaniowe, które powstało w Poznaniu. 

Jest położone pomiędzy Osiedlem Lotników  
Wielkopolskich, a Osiedlem Lotnictwa Polskiego,  
przy ul. Janusza Meissnera w dzielnicy Jeżyce. 

W ramach I etapu nowego osiedla mieszkaniowego, 
w skład którego docelowo wejdzie 760 mieszkań, wy-
budowany został budynek mieszkalny wielorodzinny, 

o siedmiu kondygnacjach, w tym jednej kondygnacji 
podziemnej. Pierwszy budynek pomieści 76 mieszkań 
oraz lokale handlowe i usługowe. 
Mieszkania o powierzchni od 24 do 77 m2 zosta-
ły wyposażone w przestronne tarasy lub balkony.  
Do dyspozycji mieszkańców jest też 101 miejsc par-
kingowych w garażu podziemnym i 40 w garażu na-
ziemnym. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi  
9 787 m2.

OSIEDLE  
NOWE OGRODY  
W POZNANIU - ETAP I

Powierzchnia: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

9 787 m2 13,64 mln zł

01.2013 
02.2014

Proxin 
Ogrody

50 
O siedle mieszczące się na ul. Bluszczańskiej na 

warszawskim Mokotowie tworzy niska zabudowa 
w postaci czterech trzypiętrowych budynków, w których 
znajdują się 152 mieszkania. Lokale są wygodnie  
zaplanowane Powierzchnie kawalerek zaczynają się 
od 27 m2, a mieszkań dwupokojowych – od 38 m2.

Projekt obejmuje też część usługową i garaż na jednej 
kondygnacji podziemnej. Na parterach budynków, 

w pierzejach, zaprojektowano niewielkie lokale usłu-
gowe. Szczególną uwagę poświęcono projektowi zieleni 
 i zagospodarowania wewnętrznej przestrzeni. 

Obejmują one między innymi donice z drzewami, 
plac rekreacyjny z kaskadą wodną oraz trzy place za-
baw. Kubatura budynków to 69 080 m3, a powierzch-
nia użytkowa wynosi 9 340 m2.

OSIEDLE  
MIESZKANIOWE 

WIŚLANY MOKOTÓW 
ETAP I

Kubatura: Wartość:

Okres realizacji: Inwestor:

69 080 m3 34,71 mln zł

03.2013 
10.2014

Budimex 
Nieruchomości
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Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Centrala (+48) 22 623 60 00, e-mail: info@budimex.pl
www.budimex.pl


