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wizja, misja, zrównoważony 
rozwój, kultura i etyka biznesu, 
kultywowanie tradycji firmy 

Jako organizacja działająca we współczesnych realiach, we współczesnym otoczeniu gospodarczym, rynkowym i społecznym chcemy nie tylko 
podążać zaraz za liderami, ale także chcemy wyznaczać nowe standardy działania.
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KIERUNKI, W KTÓRYCH ZMIERZAMY

Wizja – ciągłe doskonalenie i rozwój przez innowacyjność
Naszą, przyjętą za cel, wizję realizujemy poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich zachodzących w naszej działalności procesów, od decyzyjnych do realizacyjnych,
osiąganie tego celu wspomagamy poprzez permanentnie stosowaną innowacyjność we wszystkich prowadzonych rodzajach działalności, wszędzie, gdzie jest to tech-
nicznie możliwe i uzasadnione ekonomicznie.

Misja – jest nią osiągnięcie satysfakcji klientów, kontrahentów i pracowników
Nasza misja jest złożona i adresowana do trzech grup odbiorców. Pierwszymi adresatami naszej misji są nasi Klienci – Inwestorzy. Poprzez partnerskie i zaangażowane 
podejście do realizowanych obiektów chcemy wywołać satysfakcję Klientów i dlatego patrzymy na zlecone nam zadania także przez pryzmat zapewnienia bezprob-
lemowej przyszłej eksploatacji. Kolejnym adresatem naszej misji są nasi dostawcy i podwykonawcy. W kontaktach z tymi uczestnikami realizacji wykonywanych przez 
nas obiektów stosujemy i będziemy dalej ugruntowywać stosowanie zasad partnerstwa w biznesie. I wreszcie adresatem naszej misji, który jest najbliżej nas i pozo-
staje z nami najdłużej są nasi Pracownicy, którzy własnym wysiłkiem tworzą sukces naszego Przedsiębiorstwa. Im także, jako naszym Klientom wewnętrznym chcemy 
zapewnić powody do satysfakcji poprzez stosowanie szerokiej gamy działań pro pracowniczych. 

Zrównoważony rozwój
Kluczowym aspektem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju jest przypisanie ochronie zdrowia i życia pracowników najwyższej rangi w obowiązującej w Przed-
siębiorstwie hierarchii wartości i konsekwentne, zdecydowane i stałe stosowanie zasad ochrony zdrowia i życia pracowników na wszystkich etapach realizacji robót 
budowlanych, przez wszystkich uczestników tych działań, we wszystkich komórkach i strukturach organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Zasada zrównoważonego rozwo-
ju obejmuje także ochronę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych. Obie te zasady są nierozerwalnie związane z zasadą ochrony zdrowia i życia pra-
cowników, są niejako przedłużeniem tej zasady. Budownictwo jako działalność nie należy do tych, które nie brudzą, czyli do tzw. „czystych”, nie należy także do tych, 
które nie potrzebują materiałów i energii, ale przeciwnie - zużywa ich dużo. Mając świadomość tych realiów stawiamy na racjonalizację i dyscyplinowanie gospodarki 
odpadami, a w zakresie materiałów i energii podejmujemy działania zapobiegające marnotrawstwu.   

Kultura i etyka biznesu
Dyktatura „zysku” jako naczelnego celu prowadzenia działalności gospodarczej dotknęła także nasze Przedsiębiorstwo, ale nie poddaliśmy się tej monopolistycznej 
przewadze bezkrytycznie, bezwarunkowo i całkowicie, lecz rozumiemy konieczność stosowania i stosujemy szereg zasad postępowania zapisanych w przepisach pra-
wa oraz tych zasad, które przyjęte zostały do praktyki biznesu jako „dobry obyczaj” i w codziennej naszej praktyce stosujemy zasady kultury i etyki biznesu.

Kultywowanie tradycji firmy 
Podtrzymywanie tradycji Przedsiębiorstwa stanowi dodatkowy doceniany przez Kierownictwo element spajający mentalnie ze sobą naszych Pracowników, naszą Za-
łogę na wszystkich szczeblach organizacyjnych Przedsiębiorstwa, a w najbardziej widoczny sposób wyraża się w ustanowieniu i stosowaniu znaku firmowego – logo 
w znanej od wielu lat niezmienionej formie, ustanowieniu określonej, niezmiennej od lat, barwy logo i barwy nazwy Przedsiębiorstwa, drukowanych na materiałach 
informacyjnych i reklamowych, folderach, prospektach, papierze firmowym, a także na ubiorach roboczych i na napisach na naszych samochodach. Ważniejszy od 
dostrzegalnych wzrokowo aspektów podtrzymywania tradycji jest aspekt mentalny utrwalony w umysłach i uczuciach naszej Załogi, którego najlepszym lapidarnym 
zapisem jest nasze motto, które brzmi: „Tradycja zobowiązuje”.   
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struktura i organizacja
Od początkowego okresu działalności, kiedy przedsiębiorstwa budowlane musiały być praktycznie samowystarczalne w zakresie zabezpieczenia 
w podstawowe półfabrykaty do produkcji budowlanej, po okres wysokiej specjalizacji w ostatnich latach, zmieniała się również organizacja 
naszego przedsiębiorstwa. Poprzez Zarządy Budowlane, Zarząd Robót Wykończeniowych, Zakłady Produkcji Pomocniczej, Zarząd Zaopatrzenia 
Robotniczego, Bazy Sprzętu i Transportu, Główne Kierownictwa Robót – Przedsiębiorstwo doszło do obecnego modelu organizacyjnego.
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RADA NADZORCZA
Działalność Spółki nadzoruje pięcioosobowa 
Rada Nadzorcza, w której właściciela wszystkich 
100% akcji, czyli Skarb Państwa reprezentują 
trzy osoby, a pozostałe dwie  
są reprezentacją pracowników Spółki. 

ZARZĄD
Działalnością Spółki kieruje Zarząd

DYREKCJA
Realizuje decyzje podjęte przez Zarząd 

STATYSTYKI ZATRUDNIENIA
Wśród aktualnie zatrudnionych w Spółce 513 osób, 258 pracowników ma staż pracy nie dłuższy
niż 15 lat, 49 osób pracuje od 15 do 25 lat, staż pracy 119 zatrudnionych mieści się w przedziale
od 25 do 35 lat, a 87 osób ma staż pracy w Chemobudowa-Kraków S.A. dłuższy niż 35 lat. 
(stan na dzień 27 lipca 2017 roku)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zespół Kontraktów w Krakowie  
Zespół Kontraktów w Oświęcimiu 
Zespół Kontraktów w Nowym Sączu  
Oddział we Frankfurcie nad Menem
Centrum Targowe w Krakowie  
Zakład Transportowo-Sprzętowy w Krakowie
Zakład Usług Hotelarsko-Gastronomicznych w Krakowie

Zbigniew Zdebski 

Andrzej Kądziołka
Grzegorz Mieszaniec
Kazimierz Maj
Stanisław Piszczek
Mieczysław Wilczyński

Menadżer ZK Kraków i ZK Oświęcim

Menadżer ZK Nowy Sącz
Oberbauleiter
Kierownik CT
Kierownik ZTS
Kierownik ZUH-G

STRUKTURA SPÓŁKI

Przemysław Stępak  
Rafał Blazy
Robert Banaszak
Dawid Chrobak
Rafał Kowalczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel właściciela
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel właściciela 
Sekretarz Rady Nadzorczej, przedstawiciel załogi
Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel właściciela 
Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel załogi

Andrzej Wyszyński
Grzegorz Biś
Mieczysław Trojan 

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Wiesław Żurowski
Andrzej Płonka
Barbara Martyna
Andrzej Ganczew-Stojanow

Prokurent, Dyrektor ds. Wykonawstwa
Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Prokurent, Główny Księgowy 
Prokurent, Dyrektor Oddziału we Frankfurcie nad Menem

119 osoby

49 osób

87 osób

258 osoby

>35 lat

do15 lat25-35 lat

15-25 lat
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obszary działania
Głównym kierunkiem naszej aktywności gospodarczej jest realizowanie inwestycji budowlanych w szerokim spektrum 
specjalności budowlanych na terenie Polski południowej, a także, w ramach eksportu usług budowlanych, obecnie na terenie 
Niemiec. Prowadzimy także inne rodzaje działalności w różnym stopniu powiązane z budownictwem, które uzupełniają naszą 
ofertę rynkową. Te dodatkowe obszary działania są po części kontynuacją tradycji, a po części wynikiem reakcji na pojawiające 
się na rynku potrzeby i szanse.
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CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. oferuje generalne wykonawstwo
inwestycji wszelkich obiektów budowlanych.

OBSZARY DZIAŁANIA

Budynki mieszkalne

 - budynki wielorodzinne
 - kompletne zespoły 
wielorodzinne

 - osiedla domków         
jednorodzinnych

 - budynki jednorodzinne

Budynki komercyjne

 - biurowce
 - szpitale
 - hotele
 - banki
 - centra logistyczne
 - obiekty magazynowe
 - obiekty dydaktyczne

Budynki sakralne
i obiekty kultury

 - budynki klasztorne
 - kościoły
 - rewaloryzacja budyn-
ków zabytkowych

 - muzea
 - biblioteki

Obiekty rekreacyjne 
oraz sportowe 

 - kryte pływalnie
 - hale sportowe
 - sale gimnastyczne
 - modernizacje              
stadionów

Obiekty przemysłowe

 - oczyszczalnie ścieków
 - stacje uzdatniania wody
 - zakłady chemiczne
 - zakłady spożywcze
 - papiernie
 - elektrownie

Inne obiekty

 - mosty
 - wiadukty
 - jazy rzeczne
 - śluzy żeglugowe
 - kolejowe

W przyjętej przed wielu laty i kontynuowanej przez kolejne Zarządy Spółki polityce marketingowej obowiązywała i nadal obowiązuje 
zasada, która stanowi, że jako firma z tradycjami podejmujemy się wykonywania wszelkich obiektów w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
co w praktyce oznacza, iż jesteśmy zainteresowani pozyskaniem wszelkiego rodzaju zleceń z dziedziny budownictwa ogólnego, 
przemysłowego, inżynieryjnego i wodnego. Gotowość do realizacji tak szerokiego wachlarza zadań jest podyktowana zdobytymi 
w wieloletniej historii Przedsiębiorstwa - przy wykonywaniu różnorodnych obiektów - doświadczeniami. 
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DZIAŁALNOŚĆ CHEMOBUDOWY-KRAKÓW S.A. NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

NAJWAŻNIEJSZE  REALIZACJE
NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Terminal B Portu Lotniczego we Frankfurcie nad 
Menem. Roboty żelbetowe, jako podwykonawca 
fi rmy Hochtief AG – Niemcy. 

Wieżowiec SKYPER we Frankfurcie nad Menem. 
Roboty żelbetowe, mającego 153 m wysokości bu-
dynku, jako podwykonawca fi rmy Müller–Altvatter 
Bauunternehmung GmbH & Co. KG – Niemcy.
 
Hotel Rottach Egern. Jako podwykonawca 
fi rmy Hochtief Construction AG HN Bayern Mün-
chen, Niemcy.
 
Most Zahme Gera – Autostrada A71.
Roboty żelbetowe, jako podwykonawca fi rmy 
Adam Hörnig GmbH & Co. KG – Niemcy.

Hotel BALTSCHUG KEMPINSKI w Moskwie. Jako 
wykonawca we współpracy z fi rmą RE-Bau.

Biurowiec Oregon House w Pradze. Roboty 
żelbetowe, jako podwykonawca fi rmy Heberger        
CZ s.r.o. – Czechy.

Biurowiec Paul’s Quay w Wexford. Roboty żelbe-
towe, jako podwykonawca fi rmy Mythen Constru-
ction Ltd. – Irlandia.

Elektrownia szczytowo-pompowa 
Karahnjukar. Roboty żelbetowe podziemnej 
hali turbin. Egilstadir , Islandia.
 
Grand Hotel Reykjavik. 
Rozbudowa obiektu. Islandia.

FEDERACJA ROSYJSKA
1989 - 1994

ETIOPIA
1968

IRAK
1985 - 1987

ISLANDIA
 2005-2008

NIEMCY
OD 1969

EGIPT
1985

BUŁGARIA
1983 - 1987

CZECHY
I SŁOWACJA
1979 - 2009

IRLANDIA PÓŁNOCNA 
2006 - 2008

LIBIA
1981

AUSTRIA 
1983 - 1984

IRLANDIA 
2006- 2008

WĘGRY
1979 - 1990

Oprócz kontraktów budowlanych realizowanych w powyższych krajach należy też wspomnieć
o jednorazowych usługach, takich jak: remont Instytutu Kultury Polskiej w Paryżu oraz przebudowa
i modernizacja polskich placówek dyplomatycznych w Wiedniu, Kolonii, Brukseli, Montrealu, Oslo 
i Sztokholmie.
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DODATKOWE OBSZARY DZIAŁANIA

Centrum Targowe 
Uroczystym rozpoczęciem działalności nowo utworzonego w 1993 roku Centrum Targowego stało się otwarcie I-szych Krakowskich Targów Budownictwa, w któ-
rych już wtedy udział wzięło około 70 wystawców. Odpowiadając na rosnącą popularność targów i rosnące zainteresowanie w latach następnych poszerzony zostaje 
zakres tematyczny i ilość imprez targowych. Obecnie odbywają się cyklicznie między innymi: Targi Budownictwa, Wystawa Ogrodnictwa, Targi Medycyny Naturalnej 
Zdrowia i Urody, Targi Leśnictwa, Targi Wyposażenia Wnętrz, Targi Artykułów Szkolnych, Targi Ślubne, Targi Obuwnicze, Targi Domów i Mieszkań. Uczestnikom tar-
gów, wystawcom i oglądającym ekspozycje poszczególnych imprez, Centrum Targowe zapewnia profesjonalną obsługę: przy zabudowie stanowisk ekspozycyjnych,  
w zakresie aranżacji ekspozycji i usług poligraficznych oraz zaplecza hotelowego i gastronomicznego.

Zakład Transportowo-Sprzętowy
Zakład ten jest jednostką organizacyjną, której usługi w 76% związane są z budownictwem. Świadczy usługi w zakresie transportu oraz pompowania betonu towarowe-
go, w zakresie wykonywania robót ziemnych wraz z transportem samochodowym i usługami świadczonymi dźwigami samochodowymi i podnośnikiem montażowym. 
Zakład świadczy usługi w zakresie diagnostyki pojazdów i dokonuje przeglądów rejestracyjnych. Prowadzona jest też działalność usługowa w zakresie naprawy pojaz-
dów. Załoga o dużym doświadczeniu oraz wieloletnia tradycja dają gwarancję usług na najwyższym poziomie. 

Zakład Usług Hotelarsko-Gastronomicznych
Zakład ma do dyspozycji gości łącznie 180 miejsc noclegowych w pokojach jedno- i dwuosobowych, w studio rodzinnym, a także pokojach dla osób 
niepełnosprawnych i luksusowym apartamencie. Dysponuje także trzema salami konferencyjno-szkoleniowymi. Ponadto dla grup turystycznych oferuje w Domu 
Wycieczkowym około 140 miejsc noclegowych. Zakład zapewnia swoim gościom śniadania, obiady i kolacje we własnej restauracji.

Zespół Szkół Budowlanych
W naszej strukturze organizacyjnej znajduje się także Zespół Szkół Budowlanych, na który składają się następujące kategorie nauczania i kształcenia ponadgim-
nazjalnego: technikum młodzieżowe, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum uzupełniające i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uczniowie naszych szkół 
są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych. Realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych wspiera uczestnictwo Szkoły  
w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Za działalność charytatywną m.in. na rzecz Szkoły zostaliśmy uhonorowani przez Prezydenta Miasta Kra-
kowa Odznaką “Honoris Gratia”.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak–System” S. A.
Członek Grupy Kapitałowej Chemobudowa-Kraków S.A.
Zakres działania Spółki obejmuje między innymi: budowę mieszkań na wynajem, zarządzanie nieruchomościami własnymi, to jest budynkami z mieszkaniami 
na wynajem oraz eksploatację własnych mieszkań na zasadach wynajmu, budowę mieszkań na sprzedaż, sprawowanie zarządu nad budynkami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, prowadzenie inwestorstwa zastępczego. W ramach realizacji celu podstawowego, firma TBS „Krak-System” S.A. w latach 1996 – 2004 wybudowała 
862 mieszkania czynszowe o łącznej powierzchni użytkowej około 39,2 tys. m2. Inwestycje realizowane z udziałem środków finansowych Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego, zapewniły napływ kapitału skierowanego na inwestycje mieszkaniowe do Miasta Krakowa, a przez to zapewniły mieszkania dla Krakowian, w tym 
również dla tych najbardziej potrzebujących, kierowanych do TBS „Krak-System” S.A. przez Gminę Kraków. Obecnie budowane są głównie mieszkania w systemie 
deweloperskim na terenie Krakowa. Zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań architektonicznych zaowocowało uzyskaniem przez nasze budynki całego szeregu 
nagród i wyróżnień w konkursach Budowa Roku.

ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWY
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rys historyczny
Pomimo faktu, że początki firm, na bazie których powstała dzisiejsza Chemobudowa-Kraków S.A. sięgają okresu 
tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, to za datę powstania Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
,,Chemobudowa-Kraków”, działającego obecnie jako spółka akcyjna pod nazwą Chemobudowa-Kraków S.A., przy-
jęto dzień 2 sierpnia 1949 roku. To w tym dniu nastąpiło połączenie Oddziału Społecznego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego nr 2 w Krakowie z Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 3 w Krakowie. 
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Niektóre, najstarsze obiekty 
zrealizowane w pierwszym 
dziesięcioleciu działalności.

BUDOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W PUŁAWACH

BUDOWA ELEKTROWNI ŁAGISZA

BIUROWIEC „NAFTA” W KRAKOWIE 

BUDOWA WIEŻY TELEWIZYJNEJ 
NA KRZEMIONKACH W OTV KRAKÓW 
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2 sierpnia 1949 roku

Chociaż początki firm, na bazie których powstała dzisiejsza 
Chemobudowa-Kraków S.A., sięgają okresu tuż po zakończeniu 
II Wojny Światowej, za datę powstania Spółki przyjęto 2 sierpnia 
1949 roku, kiedy to nastąpiło połączenie Oddziału Społecznego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego nr 2 w Krakowie z Przedsię-
biorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 3 w Krakowie. Tak 
powstała firma objęła swoim zasięgiem działania obszar Polski 
Południowej.

inż. Bogusław Maliszewski
(1949–1950)

inż. Jan Misiewicz
(1950–1951)

Krakowskie Przemysłowe
Zjednoczenie Budowlane

Krakowskie Zjednoczenie
Budowy Elektrowni

mgr inż. Stefan Łysoń
 (1955–1959) 

Krakowskie Przedsiębiorstwo
Budowy Elektrowni i Przemysłu

Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych 
Chemobudowa–Kraków

inż. Ryszard Wedagis
(1951–1952)

inż. Zygmunt Olszański
(1952–1955)

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego nr 3

mgr inż. Władysław Wilk 
(1959–1963)

NA OSI CZASU PRZEDSTAWIAMY ETAPY PRZEKSZTAŁCEŃ SPÓŁKI ORAZ JEJ PREZESÓW

mgr inż. arch. Karol Orłowski 
(1964–1974)

BUDOWA ELEKTROWNI STALOWA WOLA III

BUDOWA ELEKTROWNI SKAWINA 
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mgr inż. Andrzej Ludwikowski
(1990–1993)

mgr inż. Jan Gaweł 
(1993)

mgr inż. Jerzy Malost
(1993–1996)

mgr inż. Tadeusz Zając
(1996–2002)

inż. Marek Oleksiński 
(2002–2005)

mgr inż. Edward Suchan
(2005–2014)

mgr inż. Wojciech Wojtowicz
(2014–2017)

 

inż. Piotr Adamusiak
(1974–1975) 

mgr inż. Kazimierz Kuraś
(1975–1981)

mgr inż. Jerzy Kaliski
(1981–1990)

mgr inż. Stanisław Loos 
(1990)

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
Chemobudowa–Kraków

Aktualnie, od dnia 29 czerwca 2017 r., 
funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora 
Naczelnego Chemobudowa-Kraków S.A. 
pełni mgr inż. Andrzej Wyszyński.

Mając na uwadze wieloletnią tradycję, mając świadomość, że jesteśmy stale oceniani przez naszych zleceniodaw-
ców, pamiętając, że od bieżących efektów naszego działania zależy przyszłość Przedsiębiorstwa, staramy się, 
aby wszystko, co robimy było wykonane dobrze, rzetelnie, zgodnie z aktualną wiedzą w dziedzinie budownictwa,  
po prostu najlepiej jak potrafimy.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW Spółka Akcyjna 

BUDYNEK DEUTSCHE BANK
FRANKFURT N. MENEM 

 OŚRODEK DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA „CRICOTEKA”

SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – KRAKÓW, ŁAGIEWNIKI



16

CENTRALA DEUTSCHE BANK AG,  FRANKFURT N. MENEM
ROBOTY ŻELBETOWE

BIUROWIEC SKYPER 154 M,  FRANKFURT N. MENEM
ROBOTY STANU SUROWEGO
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ODDZIAŁ WE FRANKFURCIE NAD MENEM W NIEMCZECH

i w Irlandii. Działalność w Niemczech pozwala nie tylko na zwiększenie obrotów 
Spółki, ale umożliwia też kontakt z najnowszymi technologiami stosowanymi  
w budownictwie i metodami organizacji procesów budowlanych. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że dzięki stawianiu przez niemieckich klientów wyso-
kich wymagań w zakresie zapewnienia najwyższej jakości i terminowości reali-
zowanych robót, a także wieloletnim kontaktom z klientami, zleceniodawcami, 
urzędami, prawnikami, doradcami podatkowymi i różnymi organizacjami nie-
mieckimi możliwe było i jest przyczynienie się do budowy pozytywnego wize-
runku polskich pracowników, jako sumiennych i odpowiedzialnych fachowców 
oraz upowszechnienie i utrwalanie w Niemczech pozytywnych ocen o polskiej 
gospodarce i polskim biznesie. Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Oddzia-
łu w prowadzonej na terenie Niemiec działalności gospodarczej Zarząd Spół-
ki zamierza w dalszym ciągu kontynuować i rozwijać działalność Oddziału  
we Frankfurcie nad Menem, podtrzymując tym samym wieloletnie tradycje eks-
portowe Chemobudowa-Kraków S.A. 

W bieżącym roku mija 28 lat od chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności go-
spodarczej przez nasz Oddział w Niemczech, który został wpisany do rejestru 
handlowego we Frankfurcie nad Menem w dniu 2 maja 1989 jako Zweignieder-
lassung Frankfurt a. Main, stając się dzięki temu pełnoprawnym podmiotem pro-
wadzącym działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Rejestracja Oddziału była 
zwieńczeniem wysiłków ówczesnego Dyrektora Naczelnego, Jerzego Kaliskiego, 
który wspólnie z Dyrektorem Biura Handlu Zagranicznego, Edwardem Suchanem 
i przy pomocy prowadzącego sprawy handlowe Zbigniewa Staszewskiego, rozwi-
nęli działalność w Niemczech najpierw poprzez Biuro Informacyjne, a następnie 
jako ZNL, pełnoprawny Oddział Chemobudowa-Kraków S.A.
Aktualnie naszą działalnością na terenie Niemiec kieruje Andrzej Ganczew-Stoja-
now, Dyrektor Oddziału, który posiada bogate doświadczenie w kierowaniu taką 
jednostką organizacyjną zdobyte w okresie wielu lat pracy zagranicą. 

W okresie ponad ćwierćwiecza Oddział zrealizował kilkaset obiektów w zakresie 
budownictwa ogólnego, przemysłowego i infrastrukturalnego. Jako bezpośredni 
wykonawcy robót stanu surowego zrealizowaliśmy konstrukcje kilku spośród naj-
wyższych wieżowców we Frankfurcie nad Menem, tworzących charakterystyczną 
sylwetkę centrum tej metropolii. W ramach wykonawstwa robót stanu surowego 
na budowie doświadczalnego reaktora atomowego zrealizowaliśmy także nie-
typową konstrukcję żelbetowego pancerza reaktora, wykonaną z super ciężkiej 
mieszanki betonowej, wykonaliśmy także konstrukcje żelbetowe licznych mo-
stów i wiaduktów oraz roboty żelbetowe bardzo dużych obiektów terminali na 
lotniskach w Monachium i we Frankfurcie nad Menem. Wśród obiektów wykona-
nych przez nas w zakresie robót stanu surowego znajdują się także dziesiątki bu-
dynków biurowych, mieszkalnych, dydaktycznych, socjalnych i innych, które zre-
alizowaliśmy w okresie od 1968 roku, kiedy to po raz pierwszy nasi pracownicy, 
jako delegowani przez państwową Centralę Handlu Zagranicznego zaczęli pracę  
na budowach w zachodniej części Niemiec, wtedy jeszcze noszącej nazwę 
RFN. Oddział mający cały czas siedzibę we Frankfurcie nad Menem zatrudniał 
w szczycie około 2500 pracowników realizując roboty na terenie całych Niemiec. 
Zarząd Chemobudowa-Kraków S.A. powierzał także kadrze kierowniczej i inży-
nieryjnej Oddziału podejmowanie i prowadzenie, w okresach dobrej koniunk-
tury, działalności w innych krajach Europy zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii PANORAMA FRANKFURTU NAD MENEM Z DZIELNICĄ BANKOWO-HANDLOWĄ
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realizacje
Na następnych stronach przedstawiamy Państwu fotografie kilkudziesięciu najciekawszych, 
wybranych spośród ponad 1200, zrealizowanych przez nas obiektów w kraju i zagranicą. 
Wiele z zaprezentowanych tu obiektów znalazło uznanie w oczach członków Jury Konkursu 
Budowa Roku oraz Konkursu Modernizacja Roku, co zostało potwierdzone przyznaniem nam 
szeregu nagród za realizację obiektów zgłoszonych do poszczególnych konkursów.
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SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE
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Widoczny na fotografiach obiekt to wynik rewaloryzacji z historycznej zabudowy, 
zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 2-4, mieszczącej dawniej 
uruchomioną w 1900 roku Elektrownię Podgórską, która była pierwszą elektrownią 
miejską w regionie krakowskim oraz budowy nowego budynku, otaczającego 
z boków i od góry istniejącą zabytkową zabudowę, dominującym nad nią 
obramowaniem przypominającym w formie „most” albo „łuk”, co wyraźnie rzuca się 
w oczy. W efekcie realizacji tego zadania powstała wielofunkcyjna instytucja kultury, 
w skład której wchodzą Muzeum Tadeusza Kantora ze stałą ekspozycją 
prezentującą twórczość artysty oraz nowoczesne centrum wystawiennicze 
umożliwiające organizację wystaw zmiennych, centrum teatralno-konferencyjne 
gotowe na przyjęcie spektakli gościnnych, prowadzenie warsztatów 
teatralnych i organizację akcji artystycznych, również w przestrzeni otwartej 
na przystosowanym do zamiany w scenę na otwartej przestrzeni placu przed 
budynkiem. 

MUZEUM TADEUSZA KANTORA “CRICOTECA” W KRAKOWIE
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FRANKFURT N. MENEM - PANORAMA MIASTA - W REALIZACJI WIELU TYCH BUDYNKÓW 
UCZESTNICZYŁA CHEMOBUDOWA–KRAKÓW S.A.

 FOTO: SKYLINE-FRANKFURT.COM
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Pięknie odnowiony zabytkowy budynek wzniesiony w 1908 roku w stylu historyzującym 
z elementami neomanieryzmu niderlandzkiego. Fasada budynku głównego z centralnym 
dwuosiowym ryzalitem z narożami zaakcentowanymi pilastrami o bogatym zdobieniu 
sztukatorskim. Ryzalit zwieńczony jest impostowym tympanonem z biforium, a całość wieńczy 
kroksztynowy gzyms koronujący. Zabytkowa część budynku mieści oryginalnie zaaranżowane 
pomieszczenia biurowe spełniające wszelkie współczesne wymagania. Dobudowana nowoczesna 
część przeznaczona na cele muzealne, odpowiada wszelkim współczesnym wymaganiom 
ekspozycyjnym i multimedialnym. 

BUDYNEK BIUROWO - MUZEALNY W ŻORACH
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BFG HOCHHAUS 112M - FRANKFURT N. MENEM KASTOR 90M - FRANKFURT N.MENEM
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Budynek Muzeum mieści się w dawnym obiekcie nr 4 zbudowanym w latach 1905 – 1911 jako 
element Twierdzy Kraków. W części nadziemnej przeznaczony był na koszary dla żołnierzy 
i oficerów, w części podziemnej znajdował się schron stanowiska dowodzenia. Zasadniczą 
konstrukcją nośną piwnicy jest układ wzajemnie połączonych podłużnych i poprzecznych 
wieloprzęsłowych ram żelbetowych, na których opierają się żelbetowe płyty stropowe. Tak 
zbudowany szkielet wypełniony jest murem z cegły. Ceglane elewacje zewnętrzne nie są 
otynkowane, posiadają skromny detal architektoniczny wykonany w cegle, co widoczne jest 
w wystroju okien i gzymsów, kordonowego i wieńczącego budynek. Po przeprowadzonej 
rewaloryzacji i adaptacji budynek odpowiada wymaganiom funkcjonalnym typowym dla obiektu 
muzealnego. Dzięki wykonaniu nowoczesnego, w formie i konstrukcji, szklanego przykrycia patio 
zyskało obszerną przestrzeń ekspozycyjną. Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. 

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE
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HOTEL ATRIUM***** HILTON W PRADZEMOST BAHRATAL – ROBOTY ŻELBETOWE NA ZLECENIE FIRMY HÖRNIG
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Modernizowany obiekt to siedmiokondygnacyjny budynek dawnego młyna „Ziarno” zbudowany 
około 1919 roku. Najwyższa północna część stanowiła zespół 15 różnej wielkości silosów 
zbożowych i wykonana jest w technologii żelbetowej. Pozostałe części to mury ceglane 
i drewnianej konstrukcji stropy i dachy. Zmodernizowany obiekt posiada 57 mieszkań – loftów i 6 
lokali usługowych. Na VI piętrze są dwa penthouse’y z tarasami widokowymi. Ostatnia kondygnacja 
to rekreacyjny taras zielony. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W tym 
wspaniale odnowionym i nowoczesnym dziś budynku pozostały zachowane elementy starego 
młyna – są to trzy spiralne drewniane sztolnie, służące dawniej do pionowego transportu worków 
z towarami z IV piętra na wagony kolejowe.

ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU MŁYNA NR 2 NA LOFTY W KRAKOWIE 
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ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII W SZPITALU IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ODDZIAŁ BANKU HANDLOWEGO W KRAKOWIE CENTRUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA KRAKÓW
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DWORZEC PKP W TARNOWIE

Wzniesiony w latach 1906-1910 według projektu E. Baudischa secesyjno-modernistyczny 
budynek dworca to monumentalny obiekt, którego bryła dominuje nad otoczeniem, składa 
się z siedmiu symetrycznie ułożonych części, wśród których wybija się część centralna, czyli 
zwieńczony kopułą westybul. Obiekt zachował swą pierwotną konstrukcję i dużo zabytkowych 
detali architektonicznego wystroju. W wyniku przeprowadzonych prac obiekt odzyskał swój 
dawny blask, uwidoczniły się elementy dekoracyjne na odnowionych elewacjach i w pieczołowicie 
odrestaurowanych wnętrzach. Budynek dworca został wzbogacony o odpowiadające 
współczesnym wymogom instalacje niezbędne dla obsługi podróżnych. Jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Obecnie jest wspaniałym obiektem infrastruktury kolejowej łączącym 
w sobie substancję zabytkową z nowoczesnością funkcjonalną i techniczną.  
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BASEN KRYTY Z ZAPLECZEM, UL. KURCZABA, KRAKÓW
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APARTAMENTY  “CZTERY KORONY”  KRAKÓW, UL. PILOTÓW BUDYNEK MIESZKALNY, UL. BUJAKA W KRAKOWIE

BUDYNKI MIESZKALNE  “OSIEDLE ŚLICZNA”  KRAKÓW, UL. ŚLICZNA BUDYNEK MIESZKALNY, UL. PRZEWÓZ W KRAKOWIE
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SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
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BUDYNEK POLSKIEGO RADIA W KRAKOWIE

Rok w rok powstaje w Polsce wiele obiektów budowlanych 
różniących się funkcjami, wyrazem architektonicznym, 
wkomponowaniem w otoczenie. Jedne się podobają, inne 
wzbudzają mniej lub więcej kontrowersji i dlatego rozumiemy 
ideę konkursu „Budowa Roku” jako próbę wyłonienia z tej 
mnogości tego co dobre i co zasługuje na uznanie, wśród 
dokonań roku w branży budowlanej. Mając przed oczyma 
bryłę budynku nowej siedziby Polskiego Radia Kraków, jej 
nie konformistyczną stylistykę, innowacyjność, wymagające 
dużego doświadczenia wykonawczego rozwiązania 
konstrukcyjne postanowiliśmy zgłosić ten obiekt do 
rywalizacji w ramach konkursu „Budowa Roku 1999”. Udział 
w tym konkursie stanowił próbę znalezienia potwierdzenia, 
w opiniach niezależnych ekspertów, dla wysokich ocen 
przyznawanych temu obiektowi przez Kierownictwo naszego 
Przedsiębiorstwa i okazało się to dobrą metodą weryfikacji 
naszych osądów.
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BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY „DOM WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA”  W KRAKOWIE
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BUDYNEK WIELORODZINNY ŚLIWKOWA 8 
W KRAKOWIE DLA TBS KRAK-SYSTEM 

BUDYNEK WIELORODZINNY ŚLIWKOWA 8 
W KRAKOWIE DLA TBS KRAK-SYSTEM 

BUDYNEK WIELORODZINNY ŚLIWKOWA 8 
W KRAKOWIE DLA TBS KRAK-SYSTEM 
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BASEN KĄPIELOWY DLA AGH W KRAKOWIE KRYTA PŁYWALNIA W ŁAZACH

MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU I EDUKACJI KRAKÓW - NOWA HUTA BASEN KRYTY Z ZAPLECZEM, UL. KURCZABA, KRAKÓW
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UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE – LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE – AULA

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE – AWANGARDOWE
W FORMIE LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW
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REKONSTRUKCJE ZABYTKÓW MARIAŃSKIE ŁAŹNIE HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI ***** MOSKWA – ROSJA

PRZEBUDOWA ZAMECKIEJ KOLONADY – KARLOVE VARY BIUROWIEC BLACKROCK DUBLIN – IRLANDIA
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ROZBUDOWA GRAND HOTEL **** REYKJAVIK – ISLANDIA ROZBUDOWA GRAND HOTEL **** REYKJAVIK – ISLANDIA

PODZIEMNA ELEKTROWNIA WODNA KARAHNJUKAR – ISLANDIA PODZIEMNA ELEKTROWNIA WODNA KARAHNJUKAR – ISLANDIA
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APARTAMENTY PRZY UL. WIELICKIEJ W KRAKOWIE

APARTAMENTY PRZY UL. WIELICKIEJ W KRAKOWIE

BUDYNEK MIESZKALNY UL. ZAKĄTEK W KRAKOWIE



40

BUDYNKI “SOŁTYSOWSKA PARK” W KRAKOWIE

BUDYNKI “SOŁTYSOWSKA PARK” W KRAKOWIE

BUDYNKI “SOŁTYSOWSKA PARK” W KRAKOWIE
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BASEN AGH W KRAKOWIE HOTEL KRYNICA W KRYNICY-ZDRÓJ

BUDYNEK PAN W KRAKOWIE, UL. NIEZAPOMINAJEK 8 BUDYNEK SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE
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BUDYNEK „CASA FELIZ” W KRAKOWIE

BUDYNEK MIESZKALNY  - UL. TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE

BUDYNEK „CASA FELIZ” W KRAKOWIE



43

TUNEL KOLEJOWY – ERFURTPORT LOTNICZY WE FRANKFURCIE  
N. MENEM – TERMINAL 2

BUDYNEK BIUROWY DLA AXA-COLONIA, 
FRANKFURT N. MENEM

BUDYNEK CARITAS – BREMENMOST ŻELBETOWY ROTESTAL

MOST ŻELBETOWY ZAHME GERA
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KOMPLEKS OBIEKTÓW SPORTOWYCH – BASEN I INTERNAT – KOLNA W KRAKOWIE BUDYNKI MIESZKALNE ŚLICZNA II W KRAKOWIE

APARTAMENTOWIEC W KRYNICY-ZDRÓJ CENTRUM EDUKACYJNO - REKREACYJNE ,,SOLNE MIASTO” W WIELICZCE
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BIUROWIEC MAIN PLAZA WE FRANKFURCIE NAD MENEM – ROBOTY ŻELBETOWE BIUROWIEC JAPAN CENTER WE FRANKFURCIE NAD MENEM – ROBOTY ŻELBETOWE 
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Chemobudowa-Kraków S.A. wurde im Jahr 1949 gegründet und feiert dieses Jahr 
ihr 68-jähriges Firmenjubiläum. Als Anerkennung der bisherigen Erfolge erhielt das 
Unternehmen das Recht, das prestigeträchtige Markenzeichen „Teraz Polska“ zu 
verwenden. Dieser Preis wurde ihr von einer unabhängigen Jury als Anerkennung 
der bisherigen Erfolge verliehen.
Aus diesem Anlass möchten wir Ihnen in diesem Katalog die Erfolgsgeschichte 
unseres Unternehmens präsentieren. Darüber hinaus finden Sie Informationen 
bezüglich des Vorstandes und Aufsichtsrates sowie Fotografien ausgewählter 
Objekte, die von unserer Firma realisiert wurden.
Seite 2 enthält Informationen über die Auszeichnung „Teraz Polska”, die uns 
im Rahmen eines Wettbewerbs verliehen wurde. Weiterhin sehen Sie dort 
Fotografien der Statuette „Teraz Polska“ und der Preisurkunde, die unserem 
Vorstandsvorsitzenden überreicht wurde. Die Seiten 4 - 5 stellen unsere Vision, 
unser Verständnis von Nachhaltigkeit, die Grundsätze unserer Wirtschaftsethik 
sowie unser Traditionsbewusstsein dar. Auf den Seiten 6 -bis8 präsentieren wir die 
Organisationsstrukturen unseres Unternehmens. 
Die Seiten 10-13 enthalten weitere Informationen über unsere Tätigkeitsbereiche, 
zudem stellen wir unsere Erfolge im Bausektor auf vier Kontinenten vor. Auf den 
Seiten 14 bis 17 finden Sie Informationen zur Unternehmensgeschichte in Form 
einer Zeitachse. Auf dieser stellen wir die Änderungen des Firmennamens dar, sowie 
alle ehemaligen Direktoren und Vorstandsvorsitzenden, auch mit, Herrn Dipl.-Ing 
Wojciech Wojtowicz, die derzeit das Unternehmen verwaltet.
Auf Seite 19 informieren wir über unsere Niederlassung in Frankfurt am Main, wo 
wir am Bau der höchsten Hochhäuser beteiligt waren.
Die Seiten 20 - 49 enthalten Informationen sowie Fotografien von Objekten, die 
von uns realisiert wurden. Diese wurden aus einer Gesamtzahl von über 1200 
Investitionsprojekten ausgewählt, an denen wir meistens als Generalunternehmer 
beteiligt waren.
Seite 51 stellt Preise und Auszeichnungen dar, die wir für unsere erfolgreiche 
Tätigkeit erhalten haben. Auf der letzten Seite unseres Katalogs finden Sie die 
Adressen unserer Zentrale und Niederlassungen sowie Telefonnummern und 
Emailadressen.

Chemobudowa-Kraków was founded in 1949. Following 68 years of its 
operation, in recognition of the company’s achievements,  an independent body 
of experts awarded it the right to use “Teraz Polska” emblem. 
To highlight this opportunity, we present an updated brochure showing our 
partnership, its management and supervisory board, the structure and the scope 
of operation, and our history. The pictures included show the selected facilities 
which we built or helped to construct, our achievements over the past decades, 
and the most recent ones. 
Page 2 includes the information on how we were bestowed the right, by taking 
part in a competition, to use “Teraz Polska” emblem. You will find there a picture 
of the statuette “Teraz Polska” and the diploma which were awarded to our 
partnership and received by our Chairman. Pages 4 and 5 present our vision, 
mission statement, our understanding of the sustainable development, the 
declaration of our culture and ethical conduct, as well as the uphold of company 
tradition. Pages from 6 to 8 describe the structure of our partnership. 
You can find further details about our partnership on pages 10 to 13. Here you 
can find the fields of our operation, both primary and supplementary. as well as 
our achievements in the area of export of our services to the countries spread 
on four continents. You can find some historic facts about our company on 
pages 14 – 17 graphically shown on a timeline informing about the changes in 
our name, and well as presenting our former Chairmen and Directors, including 
the current Chairman, Mr Wojciech Wojtowicz.
Page 19 includes a brief note about our subsidiary in Frankfurt on Main in 
Germany.
Pages 20 to 49 present the photographs and descriptions of some of the 
implemented projects out of 1,200 investments in which we took part, mainly in 
the role of the general contractor or as a contractor for specialized services. 
Page 51 displays the photographs of various prizes we were awarded 
throughout many years of our operation.
The last page of our brochure includes the address of our headquarters, our 
subsidiaries and the contact information – telephone numbers, email, etc.

KURZFASSUNG SUMMARY

Chemobudowa-Kraków S.A. wurde im Jahr 1949 gegründet und feiert dieses 
Jahr ihr 68-jähriges Firmenjubiläum. Als Anerkennung der bisherigen Erfolge 
erhielt das Unternehmen das Recht, das prestigeträchtige Markenzeichen 
„Teraz Polska“ zu verwenden. Dieser Preis wurde ihr von einer unabhängigen 
Jury als Anerkennung der bisherigen Erfolge verliehen. 
Aus diesem Anlass möchten wir Ihnen in diesem Katalog die Erfolgsgeschichte 
unseres Unternehmens präsentieren. Darüber hinaus finden Sie Informationen 
bezüglich des Vorstandes und Aufsichtsrates sowie Fotografien ausgewählter 
Objekte, die von unserer Firma realisiert wurden. 
Seite 2 enthält Informationen über die Auszeichnung „Teraz Polska”, die uns 
im Rahmen eines Wettbewerbs verliehen wurde. Weiterhin sehen Sie dort 
Fotografien der Statuette „Teraz Polska“ und der Preisurkunde, die unserem 
Vorstandsvorsitzenden überreicht wurde. Die Seiten 4 - 5 stellen unsere Vision, 
unser Verständnis von Nachhaltigkeit, die Grundsätze unserer Wirtschaftsethik 
sowie unser Traditionsbewusstsein dar. Auf den Seiten 6 -bis 7 präsentieren wir 
die Organisationsstrukturen unseres Unternehmens. 
Die Seiten 8-11 enthalten weitere Informationen über unsere Tätigkeitsbereiche, 
zudem stellen wir unsere Erfolge im Bausektor auf vier Kontinenten vor. Auf 
den Seiten 12 bis 15 finden Sie Informationen zur Unternehmensgeschichte in 
Form einer Zeitachse. Auf dieser stellen wir die Änderungen des Firmennamens 
dar, sowie alle ehemaligen Direktoren und Vorstandsvorsitzenden, auch mit, 
Herrn Dipl.-Ing Andrzej Wyszyński, der derzeit das Unternehmen verwaltet. 
Auf Seite 17 informieren wir über unsere Niederlassung in Frankfurt am Main, 
wo wir am Bau der höchsten Hochhäuser beteiligt waren.
Die Seiten 18 - 45 enthalten Informationen sowie Fotografien von Objekten, 
die von uns realisiert wurden. Diese wurden aus einer Gesamtzahl von 
über 1200 Investitionsprojekten ausgewählt, an denen wir meistens als 
Generalunternehmer beteiligt waren.
Seite 47 stellt Preise und Auszeichnungen dar, die wir für unsere erfolgreiche 
Tätigkeit erhalten haben. Auf der letzten Seite unseres Katalogs finden Sie die 
Adressen unserer Zentrale und Niederlassungen sowie Telefonnummern und 
Emailadressen.

Chemobudowa-Kraków was founded in 1949. Following 68 years of its 
operation, in recognition of the company’s achievements, an independent 
body of experts awarded it the right to use “Teraz Polska” emblem.
To highlight this opportunity, we present an updated brochure showing our 
partnership, its management and supervisory board, the structure and the 
scope of operation, and our history. The pictures included show the selected 
facilities which we built or helped to construct, our achievements over the 
past decades, and the most recent ones.
Page 2 includes the information on how we were bestowed the right, by 
taking part in a competition, to use “Teraz Polska” emblem. You will find 
there a picture of the statuette “Teraz Polska” and the diploma which were 
awarded to our partnership and received by our Chairman. Pages 4 and 5 
present our vision, mission statement, our understanding of the sustainable 
development, the declaration of our culture and ethical conduct, as well as 
the uphold of company tradition. Pages from 6 to 7 describe the structure of 
our partnership. 
You can find further details about our partnership on pages 8 to 11. Here you 
can find the fields of our operation, both primary and supplementary as well as 
our achievements in the area of export of our services to the countries spread 
on four continents. You can find some historic facts about our company on 
pages 12 – 15 graphically shown on a timeline informing about the changes 
in our name, and well as presenting our former Chairmen and Directors, 
including the current Chairman, Mr Andrzej Wyszyński M.Sc.(Eng). 
Page 17 includes a brief note about our subsidiary in Frankfurt on Main in 
Germany. 
Pages 18 to 45 present the photographs and descriptions of some of the
implemented projects out of 1,200 investments in which we took part, mainly 
in the role of the general contractor or as a contractor for specialized services.
Page 47 displays the photographs of various prizes we were awarded 
throughout many years of our operation.
 The last page of our brochure includes the address of our headquarters, our 
subsidiaries and the contact information – telephone numbers, email, etc.
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