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Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Realizacja: 1999-2002
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Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej MANGGHA
w Krakowie
Realizacja: 1993-1994
Galeria Europa-Daleki Wschód
w Krakowie
Realizacja: 2013-2015

Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora CRICOTEKA
w Krakowie
Realizacja: 2010-2014

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
jestem niezmiernie zaszczycony, że przypadło mi w udziale kierowanie
Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW Spółka
Akcyjna w okresie jubileuszu 70-lecia jego działalności.
Szczególną dumą może napawać fakt, że w jubileuszowym roku Spółka znajduje
się w znakomitej sytuacji – ponad półmiliardowy portfel zleceń jest rekordowy
a sytuacja finansowa – bardzo dobra. Roboty są realizowane terminowo i nie ma
żadnych podstaw do powstania istotnych sporów z kontrahentami. Spółka rozszerza
terytorialny zakres działania – w bieżącym roku zostanie zakończona pierwsza
budowa w Rzeszowie oraz rozpoczęto roboty w Katowicach. Pełną parą realizowane
są przygotowania do miliardowej inwestycji własnej w Krakowie, która pozwoli na
stabilizację portfela zleceń w najbliższym dziesięcioleciu. Płynnie przebiega proces
wdrażania młodych pracowników, którzy zastępują odchodzącą na zasłużony
odpoczynek kadrę o długim stażu pracy. Mimo że lat przybywa, wdrażane są
przedsięwzięcia pozwalające na stałe unowocześnianie Spółki.
W bieżącym roku przypada jeszcze jedna rocznica – 30-lecie powstania Oddziału Spółki we Frankfurcie nad Menem, który
zrealizował setki obiektów na terenie całych Niemiec i zapewnia Spółce bezpośredni kontakt z największym europejskim
rynkiem budowlanym. Mimo stałego pogarszania się warunków działalności firm polskich w Niemczech, Zarząd Spółki
zamierza kontynuować tą działalność dostosowując jej formy do aktualnych warunków.
Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym i byłym pracownikom Spółki, którzy przyczynili się do jej osiągnięć w ciągu
minionych dziesięcioleci. Dziękuję również wszystkim kontrahentom Spółki – inwestorom, podwykonawcom, dostawcom,
konsorcjantom oraz instytucjom finansowym i liczę na owocną współpracę w następnych latach.
Zapraszam gorąco do uczestnictwa w obchodach 70-lecia Spółki będąc głęboko przekonanym, że tradycja zobowiązuje.
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Andrzej Wyszyński

Honorowy Patronat
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Organy i kierownictwo
Chemobudowa-Kraków S.A.
RADA NADZORCZA
Aleksandra Machowicz-Jaworska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Robert Banaszak – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Binko – Członek Rady Nadzorczej
Dawid Chrobak – Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Stępak – Członek Rady Nadzorczej
Marek Wójcik – Członek Rady Nadzorczej
ZARZĄD
Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Mieczysław Trojan – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury
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KIEROWNICTWO
Wiesław Żurowski – Dyrektor ds. Wykonawstwa, Prokurent
Grzegorz Mieszaniec – Dyrektor Oddziału we Frankfurcie n. Menem, Prokurent
Stanisław Klimek – Dyrektor ds. Marketingu i Ofertowania
Krystyna Pilch – Dyrektor ds. Zaplecza i Usług
Andrzej Płonka – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Justyna Głogowska – Gł. Księgowa
Zespół Szkół Budowlanych
Beata Głuch – Dyrektor Szkoły
Piotr Kordzikowski – Wicedyrektor Szkoły

TBS „Krak-System” S.A.
RADA NADZORCZA
Andrzej Płonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Dzięciołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Pazdro – Sekretarz Rady Nadzorczej
Kazimierz Maj – Członek Rady Nadzorczej
ZARZĄD
Mirosław Stefaniak – Prezes Zarządu
Lech Królak – Członek Zarządu

RYS HISTORYCZNY
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 Przedsiębiorstwem
Budownictwa Przemysłowego nr 3 w Krakowie. Tak powstała firma
objęła swoim zasięgiem działania obszar Polski Południowej.

BUDOWA ELEKTROWNI STALOWA WOLA III
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BIUROWIEC „NAFTA” W KRAKOWIE

BUDOWA ELEKTROWNI SKAWINA

W okresie minionych 70-ciu lat firma przechodziła
wiele zmian organizacyjnych, różne były też
jej zadania, związane z aktualnymi potrzebami
gospodarki narodowej; zmieniała się jednocześnie
jej nazwa. Nazwa Chemobudowa-Kraków
pojawiła się po raz pierwszy w 1964 r.; natomiast
w roku 1991 przedsiębiorstwo państwowe
zostało przekształcone w jednoosobową spółkę
Skarbu Państwa pod firmą Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWAKRAKÓW Spółka Akcyjna, w której to formie działa
do chwili obecnej. Kapitał zakładowy Spółki
wynoszący początkowo 9,5 mln PLN został w 2016
roku zwiększony do kwoty 75.332.200,- PLN.

Szefami poprzedników prawnych Spółki a następnie Prezesami Spółki Akcyjnej byli kolejno:

1949-1951

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego nr 3

- inż. Bogusław Maliszewski (1949–1950)
- inż. Jan Misiewicz (1950–1951)

1951-1955

Krakowskie Przemysłowe
Zjednoczenie Budowlane

- inż. Ryszard Wedagis (1951–1952)
- inż. Zygmunt Olszański (1952–1955)

1955-1959

Krakowskie Zjednoczenie
Budowy Elektrowni

- mgr inż. Stefan Łysoń (1955–1959)

1959-1963

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy
Elektrowni i Przemysłu

- mgr inż. Władysław Wilk (1959–1963)

1964-1974

Przedsiębiorstwo
Budowy Zakładów Chemicznych
Chemobudowa–Kraków

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

1974-1990

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Chemobudowa–Kraków

- inż. Piotr Adamusiak (1974–1975)
- mgr inż. Kazimierz Kuraś (1975–1981)
- mgr inż. Jerzy Kaliski (1981–1990)
- mgr inż. Stanisław Loos (1990)

od 1991

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego
Chemobudowa–Kraków Spółka Akcyjna

- 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)
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Aktualnie, od dnia 26 czerwca 2017 r., funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego
Chemobudowa–Kraków S.A. pełni mgr inż. Andrzej Wyszyński.

realizacje w Polsce
Nie bez powodu budownictwo przemysłowe znajduje się w aktualnej nazwie Spółki jak również występowało
w nazwach jej poprzedników prawnych. Od początku swojej działalności Spółka realizowała wiele inwestycji
przemysłowych w fabrykach, elektrowniach, hutach, zakładach chemicznych, oczyszczalniach ścieków, stacjach
uzdatniania wody, budowała magistrale cieplne, stopnie wodne, wykonywała także roboty infrastrukturalne. Budynki
mieszkalne, biurowe i użyteczności publicznej oraz obiekty sportowe i sakralne były też realizowane, jednakże ich
udział był stosunkowo niewielki. W ciągu 70 lat zmieniały się potrzeby gospodarki narodowej i w ślad za tym ewolucji
podlegał również profil działalności Spółki. Aktualne spektrum realizowanych robót przedstawiono na kolejnych
stronach, które obejmują obiekty zrealizowane na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
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Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Budynki mieszkalne
przy ul. Bajecznej w Krakowie
dla Atal S.A.

Budynki mieszkalne
przy al. Pokoju 83 w Krakowie
dla Atal S.A.
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Budynki mieszkalne
przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie
dla Atal S.A.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Osiedle „Śliczna” w Krakowie
dla Instal Kraków S.A.

Budynki mieszkalne
przy ul. Przewóz 32 w Krakowie
dla Instal Kraków S.A.
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Sołtysowska Park w Krakowie
dla Instal Kraków S.A.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Osiedle Rua Bonita
przy ul. Ślicznej 34 w Krakowie
dla Rua Bonita Sp. z o.o.

Casa Feliz
przy ul. Żabiniec w Krakowie
dla Casa Feliz Sp. z o.o.
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Osiedle
przy ul. Hamernia 29 w Krakowie
dla Hamernia Invest Sp. z o.o.
www.hamernia29.pl

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Budynki mieszkalne
przy ul. Tomickiego w Krakowie
dla TBS „Krak-System” S.A.

Budynki mieszkalne
na os. Dywizjonu 303 nr 62
w Krakowie
dla TBS „Krak-System” S.A.
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Budynek mieszkalny
przy ul. Skawińskiej 18 w Krakowie
dla TBS „Krak-System” S.A.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Apartamenty Ludwinów w Krakowie
dla PBP Budostal-3 S.A.

Budynek mieszkalny w Bochni
przy ul. Św. Jana 14
dla JTL Property Holdings Ltd Sp. K.
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Apartamenty Wielicka w Krakowie
dla WAN S.A.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Budynek wielorodzinny
na os. Wojska Polskiego
w Nowym Sączu
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Beskid” w N. Sączu

budynek mieszkalny
w Oświęcimiu przy ul. Sadowej
dla OTBS Sp. z o.o.
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Budynek komunalny
przy ul. Bytkowskiej 62-66 w Katowicach
dla m. Katowice

Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Dom Wschodzącego Słońca
ul. Pielęgniarek 65/Bratysławska 2
w Krakowie
dla Contract Projekt

Dom studencki
przy ul. Armii Krajowej 9a w Krakowie
dla Akademii Pedagogicznej
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Budynek usługowo-mieszkalny
przy ul. Szlak 49 w Krakowie
dla Archicenter K. Dobrowolski T. Myszkowski
i s-ka Sp. J.

Budynki użyteczności publicznej,
biurowe, sakralne, obiekty zabytkowe

Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
przy ul. Niezapominajek 8 w Krakowie
dla Polskiej Akademii Nauk

Hotel Krynica****
dla ELBEST Sp. z o.o.
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Budynek biurowy Masonia G.O. Center
przy ul. W. Sławka w Krakowie
dla Masonia Sarastro Sp. z o.o.

Budynki użyteczności publicznej,
biurowe, sakralne, obiekty zabytkowe

Budynek Archiwum Państwowego
w Katowicach Oddział Bielsko-Biała,
ul. Piłsudskiego 29
dla AP Katowice

Centrum Kultury Górnej Orawy
w Jabłonce
dla gminy Jabłonka
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Pijarski Kompleks Edukacyjny
przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie
dla Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Budynki użyteczności publicznej,
biurowe, sakralne, obiekty zabytkowe

Oddział Psychiatrii Dziecięcej
przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Ludwika

Przebudowa Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego
przy ul. Wielickiej 265 w Krakowie
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Modernizacja
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
przy pl. Medyków 1

Budynki użyteczności publicznej,
biurowe, sakralne, obiekty zabytkowe

Kościół Redemptor Hominis
przy ul. Stelmachów 137 w Krakowie
dla Parafii Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny

Kościół św. Józefa
na os. Kalinowym 5 w Krakowie
dla Parafii św. Józefa
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Biblioteka PAT
przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie
dla Papieskiej Akademii Teologicznej

Budynki użyteczności publicznej,
biurowe, sakralne, obiekty zabytkowe
Termomodernizacja i Remont
Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej PK,
ul. Warszawska 24 w Krakowie
dla Politechniki Krakowskiej

Rewitalizacja zasobów
mieszkaniowych SM SADYBA
w Katowicach
dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba
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Renowacja elewacji budynku
przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie
dla Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o.

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
dla Gminy Łącko

Hala im. Agaty Mróz
w Dąbrowie Tarnowskiej
dla miasta Dąbrowa Tarnowska

20

Hala Sportowa w Mszanie Dolnej
dla Urzędu Miasta Mszana Dolna

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Internat Sportowy
dla Toru Kajakarstwa Górskiego
ul. Kolna 2 w Krakowie
dla Zarządu Infrastruktury Sportowej

Młodzieżowe Centrum
Sportu i Edukacji
w Krakowie-Nowej Hucie
dla Krakowskiego Zarządu Komunalnego
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Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
„Solne Miasto” w Wieliczce
dla gminy Wieliczka

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Sala Sportowa
przy Zespole Szkół w Trzebini
dla Powiatu Chrzanowskiego

Basen kryty przy ul Buszka 4
w Krakowie
dla Akademii Górniczo-Hutniczej
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Basen kryty w Łazach
dla Gminy Łazy

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Basen kryty przy ul. Wysłouchów 34a
w Krakowie
dla Zarządu Infrastruktury Sportowej

Basen kryty przy ul. Kurczaba 29
w Krakowie
dla Zarządu Infrastruktury Sportowej
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Basen kryty dla ZSOI nr 3
przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie
dla Zarządu Infrastruktury Sportowej

Obiekty przemysłowe i infrastrukturalne

Drukarnia przy ul. Igołomskiej 25
w Krakowie
dla RR Donnelley Europe Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne
przy ul. Christo Botewa 4 w Krakowie
dla Consorfrut Polska Sp. z o.o.
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Hala magazynowo-rozładunkowa
przy ul. Christo Botewa 4 w Krakowie
dla Consorfrut Polska Sp. z o.o.

Obiekty przemysłowe i infrastrukturalne

Wytwórnia Serów
w Marszowicach 82
dla Les Monts De Joux Polska Sp. z o.o.

Parking
przy ul. Męczeństwa Narodów
w Brzezince
dla gminy Oświęcim
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Stacja Paliw ARGE (obecnie BP)
Pasternik 65
wraz z budynkiem biurowym
dla ARGE Paliwa Sp. z o.o.

Obiekty przemysłowe i infrastrukturalne

Mała Elektrownia Wodna
„Świniarsko” na Dunajcu
dla „Eko-Energia” Małopolska Sp. z o.o.

Budowa kładki pieszo jezdnej
na Dunajcu w Tylmanowej
dla gminy Ochotnica Dolna
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Modernizacja i rozbudowa SUW
w Starym Sączu
dla Generalnego Wykonawcy Instal Kraków S.A.

Realizacje Zagraniczne
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Działalność zagraniczna
Posiadając ogromne doświadczenie wykonawcze jak również potencjał produkcyjny, Spółka podejmowała pierwsze
próby akwizycji robót zagranicą już w latach sześćdziesiątych XX w. Doprowadziło to w 1968 r. do podpisania kontraktu
eksportowego na budowę fabryki narzędzi czarnych w Addis Abebie w Etiopii za pośrednictwem Centrali Handlu
Zagranicznego „Cekop”. W następnym roku rozpoczęto działalność w NRD, która była kontynuowana aż do zjednoczenia
Niemiec w 1989 roku. Spółka brała w tym czasie udział w wielu prestiżowych inwestycjach w fabrykach papierniczych,
zakładach chemicznych i w innych zakładach przemysłowych. Dzięki rzetelnej pracy i dobrej współpracy z centralą Handlu
Zagranicznego Budownictwa „Budimex” możliwe było w 1972 r. rozpoczęcie robót także na terenie RFN. Potem Spółka
weszła na kolejne rynki – w 1977 r. do Czechosłowacji a w 1978 r. – na Węgry. W Czechosłowacji, a później – po roku 1992 –
w Czechach i na Słowacji realizowano wiele prestiżowych inwestycji przemysłowych, w tym również obejmujących dostawę
„pod klucz” – łącznie z projektem oraz inwestycji na obiektach szpitalnych. Osobny rozdział stanowią liczne rewaloryzacje
zabytków w Karlowych Warach i w Mariańskich Łaźniach. Na Węgrzech największą inwestycją była fabryka cukru
w Szabadegyhaza oraz liczne obiekty w Budapeszcie. W 1983 r. rozpoczęto roboty w Bułgarii i mimo stosunkowo krótkiego,
zaledwie kilkuletniego okresu działalności, zrealizowano na tym rynku kilka obiektów hotelowych pod klucz dostarczając
przy tym większość materiałów budowlanych z kraju. W Austrii realizowano od 1983 r. roboty w różnych formach
organizacyjnych i akwirowano również kontrakty na terenie Niemiec, Rosji i Armenii. W Libii i Iraku zrealizowano pojedyncze
kontrakty na zlecenie przedsiębiorstw handlu zagranicznego.
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Zdobywane na zagranicznych rynkach doświadczenia zarówno przez pracowników na budowach jak również
przez kadrę inżynieryjno-techniczną i kierownictwo Spółki uplasowały ją w czołówce polskich firm, które brały
udział w przełamywaniu państwowego monopolu handlu zagranicznego w kraju. Spółka została jednym
z pierwszych beneficjentów systemu koncesjonowania eksportu bezpośrednio po jego wprowadzeniu w 1982 r. Pierwszym
samodzielnym kontraktem był transport cementu luzem od polskich producentów do odbiorców w RFN i w Berlinie
Zachodnim. Następnie podpisano pierwsze samodzielne kontrakty na roboty budowlane w RFN. Samodzielną działalność
prowadzono najpierw w zakresie ograniczonym koncesją, a następnie – po zniesieniu państwowego monopolu handlu
zagranicznego w 1990 r. – w pełnym zakresie. Dzięki koncesji możliwe było podpisanie kontraktu w Egipcie na roboty
torowe przy linii kolejowej oraz rozwój rynku austriackiego. Efektem stale umacnianej pozycji w RFN było utworzenie
Oddziału w Niemczech już w 1989 r., tuż przed ponownym zjednoczeniem Niemiec. Dysponując koncesją na handel
zagraniczny próbowano też towarowych transakcji importowych i eksportowych oraz usług transportowych zdobywając
bezcenne doświadczenia w handlu zagranicznym. Podejmowano też próby wejścia kapitałowego na rynki zagraniczne
zawiązując spółki prawa miejscowego m.in. w Berlinie Zachodnim, RFN i Austrii. Oprócz wspomnianego już oddziału
w Frankfurcie n. Menem utworzono również oddział w Pradze a potem, już w nowym tysiącleciu – w Purley (Wlk. Brytania)
i w Mullingar (Republika Irlandii).
W szczytowym okresie eksportu, w latach 90-tych ubiegłego wieku Spółka zatrudniała zagranicą ponad 3000 pracowników.
Jeszcze w 2013 r. Chemobudowa-Kraków S.A. zajęła w rankingu 2000 Rzeczpospolitej pierwsze miejsce w Polsce pod
względem wzrostu wartości eksportu w porównaniu z rokiem poprzednim.
Geograficzne kierunki eksportu budownictwa zmieniały się wraz z upływem czasu i zapotrzebowaniem rynków
zagranicznych. Aktualnie roboty eksportowe realizowane są wyłącznie w Niemczech.
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DZIAŁALNOŚĆ CHEMOBUDOWY-KRAKÓW S.A. na rynkach zagranicznych objęła takie państwa jak:
Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Bułgaria, Belgia (Bruksela), Francja (Paryż), Szwecja (Sztokholm), Rosja (Moskwa),
Ukraina, Norwegia (Oslo), Irlandia Północna, Irlandia, Islandia, Irak, Libia, Etiopia, Egipt, Armenia, Kanada (Montreal).

Realizacje w Niemczech
Oddział Chemobudowa-Kraków S.A. we Frankfurcie n. Menem obchodzi w 2019 r. 30-lecie istnienia. W ciągu tego okresu
zrealizowano wiele prestiżowych obiektów na terenie całych Niemiec – zaczynając od budownictwa mieszkaniowego
poprzez biurowce, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe i obiekty przemysłowe aż po lotniska, mosty,
wiadukty i tunele. W mniejszym zakresie wykonywano również roboty wykończeniowe, licówkarskie, kamieniarskie i montaż
rusztowań.
Chemobudowa-Kraków S.A. wybudowała m.in. kilkanaście wieżowców we Frankfurcie n. Menem, uczestniczyła
w rozbudowie tamtejszego lotniska jak również lotniska w Monachium, realizowała obiekty mostowe na najważniejszych
niemieckich autostradach. Roboty były wykonywane na zlecenie niemieckich firm budowlanych, gdyż była to jedynie
dopuszczalna forma działania na rynku niemieckim aż do roku 2011. Od lat dziewięćdziesiątych Oddział próbował też
akwizycji na terenie innych krajów europejskich, co przyniosło efekty w postaci kontraktów na realizację robót w Irlandii i w
Wielkiej Brytanii.
Po utworzeniu Oddziału na rynku niemieckim nastąpił dynamiczny wzrost obrotów i zatrudnienia, które w połowie lat 90tych przekroczyło 2500 pracowników. W latach następnych możliwości zatrudnienia ulegały ograniczeniu w rezultacie
kontyngentowania eksportu przez władze niemieckie. Aktualnie Oddział prowadzi akwizycję robót także w charakterze
generalnego wykonawcy.
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Na kolejnych stronach przedstawiono wybrane realizacje Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego
dwudziestolecia.

Realizacje w Niemczech

Budynki mieszkalne
„Steimker Gärten” w Wolfsburgu
dla firmy Köster

Budynki mieszkalne
„Königsreihe” w Hamburgu
dla firmy R. Ditting
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Budynki mieszkalne
HHQ Alexanderstr. w Hamburgu
dla firmy Aug. Prien

Realizacje w Niemczech

Budynek biurowy
i wieża mieszkalna w Hamburgu
dla Konsorcjum D’Kai (PORR+GKT)

Kompleks mieszkaniowy
Riekbornweg w Hamburgu
dla firmy Detlef Alpen
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Budynki mieszkalne w Heiligenhafen
dla firmy Köster

Realizacje w Niemczech

Budynki mieszkalne
Neue Mitte Altona w Hamburgu
dla firm Aug. Prien i R. Ditting

Ölzetalbrücke
dla ARGE Ölzetalbrücke
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Nessetalbrücke
dla firmy Hochtief

Realizacje w Niemczech

Sinntalbrücke
dla firmy Max Bögl

Lappachbrücke
dla firmy Max Bögl
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Most nad autostrada A 3
na lotnisku we Frankfurcie
dla firmy Max Bögl

Realizacje w Niemczech

Talbrücke Zahme Gera
dla firmy Adam Hörnig

Most na Menie, Klingenberg
dla firmy Max Bögl
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Galeria handlowa w Troisdorf
dla firmy W. Margraf

Realizacje w Niemczech

Budynek biurowy SAP
w Eschborn
dla firmy W. Markgraf
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Hotel Bayside w Scharbeutz
dla firmy Köster

Budynek biurowy ESA
w Bremie
dla firmy HC Hagemann

Realizacje w Niemczech

Budynek biurowy
Kühne & Nagel Centrum w Hamburgu
dla firmy Köster

Budynek usługowo-biurowy
Quantum Zeise Studios II w Hamburgu
dla firmy Baresel
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SKYPER (154 m)
we Frankfurcie n. Menem
dla firmy Müller Altvatter

Realizacje w Niemczech

TRIANON (186 m)
we Frankfurcie n. Menem
dla firmy Ph. Holzmann

Lindner Hotel
& Residence Main Plaza (88 m)
we Frankfurcie n. Menem
dla firmy Ph. Holzmann
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Japan Center (115 m)
we Frankfurcie n. Menem
dla firmy Ph. Holzmann

Realizacje w Niemczech

POLLUX (130 m)
we Frankfurcie n. Menem
dla firmy Hochtief
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Deutsche Bank (155 m)
we Frankfurcie n. Menem
dla firmy Streif

Realizacje zagraniczne

Sanatorium Labé
Mariańskie Łaźnie, Czechy
dla Lécebné Láznĕ a.s.

Hotel Pacifik
Mariańskie Łaźnie, Czechy
dla Lécebné Láznĕ a.s.
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Główny budynek łazienek
Mariańskie Łaźnie, Czechy
dla Lécebné Láznĕ a.s.

Realizacje zagraniczne

Renowacja zamku Horin w Melniku
dla Strojexport Praga

kotłownia w Pradze
dla Strojexport Praga (pod klucz)
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Hilton Atrium ***** Praga
dla firmy Rinaldi Structural

Realizacje zagraniczne

Grand Hotel Reykjavik Islandia
dla firmy IAV

Elektrownia Fljótsdalur Islandia
dla konsorcjum IAV & ISTAK
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Centrum Konferencyjno-koncertowe
HARPA Reykjavik Islandia
dla firmy IAV

Realizacje zagraniczne

Hotel Kamenný Dúm
Franciszkowe Łaźnie, Czechy

Tesco
w Bangor Irlandia Płn.
dla firmy PT McWilliam
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Przebudowa hotelu Bukareszt na
Baltschug Kempinski***** w Moskwie
dla Awstroj Bau-GmbH
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Konkurs Budowa Roku
Konkurs jest organizowany corocznie przez PZiTB przy współudziale Ministerstwa
Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny, jak również modernizacyjny ze wszystkich rodzajów
budownictwa. Dla każdego rodzaju budownictwa przyznaje się nagrody I, II i III stopnia.
Na kolejnych stronach przedstawiono nagrodzone realizacje Chemobudowa-Kraków S.A.

Radio Kraków
Nagroda I stopnia rok 1999

Osiedle Kurdwanów
Nagroda II stopnia rok 2000
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budowa roku

Budynek mieszkalny CAMPUS
w Nowym Sączu
Wyróżnienie rok 2000
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Budynek Mieszkalno-Usługowy
ul. Padniewskiego w Krakowie
Dyplom Uznania rok 2000

Zamecka Kolonada
w Karlowych Warach, Czechy
Nagroda I stopnia rok 2001

budowa roku

Budynek K
Sądu Okręgowego w Krakowie
Dyplom Uznania rok 2001

Bazylika Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach
Nagroda Specjalna rok 2002

Budynek Mieszkalny KONSTELACJA
ul. Miłkowskiego w Krakowie
Nagroda II stopnia rok 2004
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budowa roku

Budynek Mieszkalny KONSTELACJA
ul. K. Wielkiego 118 w Krakowie
Nagroda III stopnia rok 2006
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Apartamenty Krakowskie Cztery
Korony ul. Pilotów 2 w Krakowie
Nagroda II stopnia rok 2007

Hala Sportowa przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
ul. Grochowska w Krakowie
Nagroda III stopnia rok 2017

Konkurs Modernizacja Roku
Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku jest organizowany corocznie od 1996 r.
Przyznawane są tytuły Modernizacja Roku i wyróżnienia w kilkunastu kategoriach
obiektów budowlanych.
Na kolejnych stronach przedstawiono nagrodzone realizacje Chemobudowa-Kraków S.A.

Modernizacja Dworca PKP wraz
z placem dworcowym w Tarnowie
Modernizacja Roku 2010
w kategorii obiekty zabytkowe

Adaptacja i rozbudowa budynku
młyna nr 5 na Lofty, ul. Zabłocie 25
w Krakowie
Modernizacja roku 2010
w kategorii obiekty mieszkalnictwa
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modernizacja roku

Muzeum Armii Krajowej
im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”,
ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie
Modernizacja roku 2011
w kategorii obiekty kultury
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Baza dydaktyczna kształcenia
ustawicznego i praktycznego,
ul. Piastowska w Bielsku-Białej
Wyróżnienie
w konkursie Modernizacja roku 2011

Rozbudowa i modernizacja
zabytkowej willi, ul. Muzealna 1
w Żorach
Tytuł Modernizacja roku 2013
w kategorii obiekty zabytkowe

modernizacja roku
Modernizacja Ośrodka
Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora CRICOTEKA,
ul. Nadwiślańska 2-4 w Krakowie
Modernizacja roku 2014
w kategorii obiekty muzealne

Inne nagrody i wyróżnienia

Lista 100 Murator Plus
i Wydawnictwo Murator
Bank Handlowy S.A. Oddział w Krakowie
Specjalne wyróżnienie 1999
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Inne nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie Wojewody Małopolskiego

Złota Firma
Regionu Małopolskiego 2001
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Prezydent m. Krakowa

Odznaka Honoris Gratia 2009

Godło Promocyjne
„Teraz Polska”
Nagroda XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska”
30 maja 2016

Centrum Targowe Chemobudowa-Kraków S.A.
Centrum Targowe Chemobudowa-Kraków S.A. powstało w 1993
roku na terenach własnych Spółki mając za zadanie organizowanie
branżowych targów i wystaw gospodarczych. Centrum dysponuje
5000 m² powierzchni wystawowo-handlowej w pawilonach oraz
10 000 m² na terenach otwartych.
Od początku swojej działalności Centrum Targowe było
organizatorem kilkudziesięciu cyklicznych, specjalistycznych imprez
targowych. Systematycznie zwiększała się ilość wystawców jak
również liczba osób odwiedzających tereny targowe.
W chwili obecnej program targów obejmuje liczne konferencje
naukowe, sympozja i praktyczne pokazy realizowane przy współpracy
z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i instytucjami
branżowymi. Organizowane przez Centrum targi posiadają przywilej
ochrony własności nowych wyrobów od momentu zaprezentowania
ich na ekspozycji targowej.
Na terenach Centrum Targowego odbywają się między innymi
następujące imprezy targowe: Krakowskie Targi Budownictwa,
Targi Budownictwa Drewnianego, Wystawy Ogrodnictwa, Leśnictwa
i Zoologii, Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody, Wystawy
Gołębi, Giełdy Domów i Mieszkań, Targi Materiałów Biurowych, Giełdy
Biżuterii i Minerałów, Targi Obuwia, Targi Zoologiczne, Targi Roślin
Owadożernych oraz Małopolskie Targi Ślubne.
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W ramach Centrum Targowego funkcjonuje
również Stała Wystawa Budownictwa. Jej celem
jest promowanie nowoczesnych materiałów
oraz rozwiązań projektowych i technologicznych
stosowanych w budownictwie. W chwili obecnej
ponad 100 uczestników Wystawy w tym biura
projektowe, producenci i handlowcy prezentują
swoje wyroby i usługi. Wystawa czynna jest przez
cały rok.

Hotel ALF **
Hotel ALF** gwarantuje dogodną lokalizację i tani nocleg będąc
położonym w niedalekiej odległości od głównych atrakcji Krakowa.
Zapewnia też wyjątkowy standard obsługi dzięki wieloletniemu
doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do klienta.
Hotel ALF** wyróżnia się w Krakowie przede wszystkim obszernym
parkingiem zarówno dla samochodów osobowych jak też kamperów
i autokarów. Jest też świetnie położony, ulicą Klimeckiego przebiega
linia tramwajowa, bezproblemowy jest również dojazd na autostradę.
Na piechotę można dotrzeć na Zabłocie, gdzie mieści się m.in.
Muzeum Schindlera i Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK oraz do
stacji kolejowej Kraków Zabłocie. Spacerem można wybrać się też
na Plac Bohaterów Getta i do Apteki pod Orłem, a poprzez kładkę
Bernatka na Wiśle – na krakowski Kazimierz, historyczną dzielnicę
żydowską , a stamtąd – do centrum miasta.
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Hotel ALF** jest polecany zarówno dla turystów indywidualnych jak
też zorganizowanych grup i dysponuje 180 miejscami noclegowymi.
Ponadto do dyspozycji gości pozostają trzy kompleksowo
wyposażone sale konferencyjne (każda na 25 osób).

Hotel ALF** gwarantuje komfortowy nocleg
w standardowych pokojach z łazienkami lub
w tańszych pokojach typu studio (jedna łazienka
na dwa pokoje). Posiada także apartamenty o podwyższonym standardzie dwuosobowe i jednoosobowe. Każdy pokój wyposażony jest w TV naziemną oraz bezprzewodowy dostęp do internetu.

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych
PBP „Chemobudowa-Kraków” Spółka Akcyjna
Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa-Kraków” Spółka Akcyjna powstał w 1960 roku. Chemobudowa-Kraków S.A. pełni funkcję organu prowadzącego Szkoły.
W skład Zespołu Szkół wchodzą: technikum młodzieżowe, branżowa szkoła I stopnia oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Szkoła kształci w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach
budowlanych, mechanicznych i usługowych, wymienionych na końcu niniejszego rozdziału. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach przedmiotowych w budynku
w kameralnej lokalizacji w Nowej Hucie.
Realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych wspiera uczestnictwo Szkoły w licznych projektach finansowanych ze środków
Unii Europejskiej, dzięki którym uczniowie mają możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych w Niemczech i w Hiszpanii,
zdobywania dodatkowych uprawnień w trakcie kursów prawa jazdy kat. B, spawania metodą TIG, obsługi wózków widłowych, obsługi urządzeń energetycznych do 1 KV, diagnozowania pojazdów
złączem OPD II, wykonywania prac na wysokości, kosztorysowania AUTOCAD czy też montażu przewodów światłowodowych.
Uczniowie mają również możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem zakładów pracy w Polsce i za granicą podczas licznych wycieczek o profilu zawodowym, oraz uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach z matematyki i z języków obcych. Szkoła na podstawie podpisanych umów współpracuje z krakowskimi uczelniami: Politechniką
Krakowską i Uniwersytetem Rolniczym. Dzięki niej uczniowie mają
możliwość korzystania z nowoczesnych baz dydaktycznych uczelni.
Osiągnięcia i sukcesy uczniów – oprócz ich własnej pracy – to także efekt zaangażowania i pracy nauczycieli uczących w Szkole. Są to
osoby bardzo dobrze przygotowane zawodowo, posiadające duże
doświadczenie w pracy z młodzieżą. Systematycznie doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, stażów, seminariów i warsztatów realizowanych
w kraju i za granicą. Większość z nich posiada uprawnienia egzaminatorów OKE, są wśród nich również osoby posiadające uprawnienia
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rzeczoznawcy i eksperta nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielu z uczących w szkole nauczycieli zostało za
swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nagrodzonych nagrodami: MEN, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz
medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaką „Honoris Gratia”. Szkoła posiada certyfikat „Szkoła z klasą” jako jedna z nielicznych szkół zawodowych w Krakowie i również została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris
Gratia”.
W codziennej pracy z młodzieżą znaczącą rolę odgrywa sport. Na terenie Szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy
„Chemobudowa” organizujący zajęcia w piłce nożnej, lekkoatletyce, piłce ręcznej, tenisie stołowym i szachach. Nauczyciele wychowania fizycznego mogą poszczycić się licznymi sukcesami swoich wychowanków. Drużyna szkolna była m.in. w latach 2010 i 2011 mistrzem Polski Szkół Budowlanych w wieloboju budowlanych a drużyna piłki nożnej
w 2011 roku wywalczyła tytuł wicemistrzowski. Kilkakrotnie, drużynowo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Szkoła
wygrywała coroczny Samorządowy Bieg Przełajowy na Krakowskich Błoniach o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Uczniowie Szkoły systematycznie zajmują czołowe miejsca w Biegu Memoriałowym im. Bogdana Włosika.
Wśród kilkunastu tysięcy absolwentów Szkoły - znakomitych fachowców, pracowników nauki, właścicieli warsztatów rzemieślniczych, prezesów, kierowników zakładów pracy - znajdują się również wybitni sportowcy jak:
- Alfred Kałuziński – wielokrotny reprezentant polski w piłce ręcznej, brązowy medalista olimpijski i mistrzostw świata, kilkakrotny złoty medalista mistrzostw Polski. W szkole znajduje się sala w której zgromadzone są Jego liczne trofea sportowe;
- wielokrotni reprezentanci Polski w piłce nożnej Krzysztof Bukalski i Marcin Wasilewski.
Pod patronatem tego ostatniego Szkoła wspólnie z Radą Dzielnicy XVIII od kilku lat organizuje dla gimnazjalistów coroczny
halowy turniej w piłce nożnej pod hasłem „Szukamy następców Wasyla – Marcina Wasilewskiego”.
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ZAWODY
Technikum PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A.

Branżowa Szkoła I stopnia PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A.

1. Technik budownictwa kolejowego
2. Technik budowy dróg
3. Technik budownictwa
4. Technik renowacji elementów architektury
5. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
6. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7. Technik inżynierii sanitarnej
8. Technik pojazdów samochodowych
9. Technik urządzeń dźwigowych
10. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
11. Technik usług fryzjerskich
12. Technik logistyk
13. Technik spedytor

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
2. Monter konstrukcji budowlanych
3. Monter stolarki budowlanej
4. Dekarz
5. Murarz-tynkarz
6. Betoniarz-zbrojarz
7. Stolarz
8. Cieśla
9. Monter sieci i instalacji sanitarnych
10. Mechanik pojazdów samochodowych
11. Mechanik pojazdów motocyklowych
12. Fryzjer

TBS „Krak-System” S.A.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A. zostało utworzone 15 lipca 1996 r. jako jedno z pierwszych
Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce.
Akcjonariuszami Spółki są: „Chemobudowa-Kraków” S. A. oraz Gmina Miejska Kraków.
Przedmiotem działalności TBS „Krak-System” S.A. zgodnie ze statutem jest:
–– budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu,
–– budowa budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
–– nabywanie budynków mieszkalnych,
–– przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków,
–– wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
–– zarządzanie budynkami Spółki oraz budynkami niestanowiącymi własności Spółki,
–– sprawowanie funkcji inwestora zastępczego.
Spółka w latach 1997 – 2019 zrealizowała 19 inwestycji mieszkaniowych, w tym:
–– budowa budynków mieszkalnych na zasadzie najmu, częściowo kredytowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - 861 mieszkań;
–– budowa budynków wielorodzinnych w systemie deweloperskim (własnościowym) - 313 mieszkań.
Przepisy dotyczące mieszkań w systemie TBS gwarantują i zabezpieczają m. in.:
–– wysokość czynszu , który jest czynszem regulowanym i zatwierdzanym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
TBS (czynsz ten nie może być czynszem wolnym tak jak w przypadku mieszkań wynajmowanych od prywatnych
właścicieli)
–– zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony
–– możliwość partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez osoby prawne i fizyczne
–– możliwość zbycia praw wynikających z umowy partycypacyjnej na wolnym rynku.

Ostatnią zrealizowaną przez TBS „Krak-System” S.A. inwestycją jest „Zielone Zacisze” (e-zielonezacisze.pl) w ramach której
oferowanych jest 48 mieszkań własnościowych w dwóch pięciokondygnacyjnych budynkach przy ul. Kantorowickiej
w Krakowie. Mieszkania są zrealizowane w systemie deweloperskim.

57

Medal Honorowy
„Za zasługi dla Chemobudowy-Kraków S.A.”
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W 2017 r. na wniosek organizacji związkowych
działających w Spółce Zarząd Spółki podjął
decyzję o ustanowieniu Medalu Honorowego
„Za zasługi dla Chemobudowy-Kraków S.A.”
Medal może być przyznany pracownikom
legitymującym się co najmniej 20-letnim
stażem pracy w Spółce, którzy wyróżnili się
w pracy zawodowej, społecznej lub w inny
sposób jak również instytucjom państwowym,
jednostkom
samorządu
terytorialnego,
organizacjom społecznym, zawodowym i innym
jako wyraz uznania za ich działalność na rzecz
Chemobudowa-Kraków S.A. Medal nadaje
w imieniu Zarządu Spółki Kapituła Medalu
Honorowego, którą tworzą: przedstawiciel
Zarządu Spółki, przedstawiciele poszczególnych
związków zawodowych działających w Spółce
i przedstawiciel Rady Pracowników.

Honorowy medal
„ZA ZASŁUGI DLA CHEMOBUDOWY – KRAKÓW S.A.”

lista osób, którym przyznano medale, w kolejności chronologicznej:
1. Andrzej Adamczyk, Minister
Infrastruktury i Budownictwa - 2017
2. Stanisław Cabała - 2017
3. Stanisław Dziadkowiec - 2017
4. Józef Kazek - 2017
5. Marek Kawula - 2017
6. Grażyna Klaczak - 2017
7. Zbigniew Mańczak - 2017
8. Stanisław Nowak - 2017
9. Edward Pisarczyk - 2017
10. Jan Rządzik - 2017
11. Stanisław Szczygieł - 2017
12. Rafał Wróblewski - 2017

13. Tadeusz Wójcik - 2017
14. Witold Zięba - 2017
15. Andrzej Zdyb - 2017
16. Krzysztof Oktabski - 2018
17. Eulalia Kwiecień-Kamińska - 2018
18. Barbara Gurnicz-Olszewska - 2018
19. Jerzy Habryń - 2018
20. Lucyna Spaltenstein - 2018
21. Piotr Ziomek - 2018
22. Tadeusz Pach - 2018
23. Grażyna Stolarczyk - 2018
24. Jan Leszczyński - 2018
25. Jacenty Kubicz - 2018

26. Mieczysław Buczek - 2018
27. Marta Kasprzyk - 2018
28. Małgorzata Sosnowska - 2018
29. Lucyna Rydel-Budzińska - 2018
30. Zofia Kania - 2018
31. Ryszard Łyko - 2018
32. Alina Pałosz - 2018
33. Barbara Martyna - 2018
34. Urszula Bialikiewicz - 2019
35. Stanisław Jędryka - 2019
36. Adam Krawczyk - 2019
37. Wojciech Sala - 2019
38. Grażyna Marszał - 2019

Drużyna piłkarska Chemobudowa-Kraków S.A.
Sport miał zawsze istotne znaczenie zarówno dla pojedynczych pracowników Spółki jak też dla jej kierownictw. W ramach
corocznie obchodzonego Dnia Budowlanych rozgrywane są stale zawody w różnych dyscyplinach oraz gry zręcznościowe.
W czasach, gdy było to uzasadnione ilością pracowników, rozgrywano letnie i zimowe spartakiady zakładowe, a drużyna
tenisa ziemnego spotykała się z drużynami kontrahentów Spółki.
Aktualnie tradycje sportowe kontynuuje drużyna piłkarska Chemobudowa-Kraków S.A., która powstała 1 kwietnia 2015 roku.
Jej utworzenie było wynikiem wspólnej pasji ludzi, którzy spotykali się nie tylko na budowach, ale także na boisku. Zespół
składa się obecnie z pracowników Spółki zatrudnionych na różnych stanowiskach, a także z pracowników podwykonawców
oraz osób zaprzyjaźnionych z firmą. Kierownikiem zespołu jest Andrzej Sobol. Od rundy jesiennej sezonu 2018/2019
kapitanem drużyny został Michał Gierlicki, który przejął opaskę od Mariusza Kawali.
Drużyna Chemobudowy ma za sobą występy w kilku zawodach na terenie Krakowa, m.in. turnieju o Puchar Prezesa
Chemobudowy oraz turnieju im. Piotra Pruchnickiego na boiskach TS Tramwaj. We wrześniu 2016 roku ekipa brała udział
w XII Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej i Stolarki w Zakopanem.
Treningi i wysiłek nie poszły na marne. W listopadzie 2018 roku zespół został zgłoszony do renomowanych rozgrywek
firmowych „Biznes Liga”. Rozpoczynając grę od III ligi, Chemobudowa-Kraków S.A. w swoim debiutanckim sezonie zajęła 2
miejsce i awansowała o klasę wyżej; do ligowego triumfu zabrakło niewiele, zaledwie 1 punkt. Ten świetny wynik pozwala
z optymizmem patrzeć w przyszłość. W dniu 05.04.2019 na uroczystej „XXI Gali Biznes Ligi” drużyna odebrała wywalczony
puchar z rąk Arkadiusza Głowackiego - wieloletniego kapitana Wisły Kraków oraz reprezentanta Polski.
Liczymy na dalsze sukcesy i zachęcamy do kibicowania zawodnikom.
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BULWARY CHEMOBUDOWY
W miarę upływu lat kierownictwo Spółki nie wspomina jedynie dotychczasowych osiągnięć, lecz myśli także o przyszłości.
Wymaga tego zarówno konkurencja na rynku budowlanym jak też szybko zmieniające się warunki, w których przychodzi
realizować zadania.
Oprócz kontynuowania akwizycji zleceń zarówno na rynku zamówień publicznych jak też w ramach wieloletniej
współpracy z inwestorami prywatnymi oraz rozwoju współpracy z własną spółką deweloperską, TBS „Krak-System” S.A.,
Spółka zaplanowała również inwestycję na nieruchomościach posiadanych w znakomitej lokalizacji w Krakowie. Na ponad
10-hektarowym terenie powstanie nowy kwartał miejski zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz obiektami biurowousługowymi i hotelowymi. Miliardowa inwestycja zapewni Spółce podstawowy portfel zleceń na okres co najmniej
dziesięcioletni, sięgający aż po lata trzydzieste bieżącego wieku. Będzie to gwarantem dalszego trwania i rozwoju Spółki.
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SUMMARY
Chemobudowa-Kraków was founded in 1949 and this year it celebrates its 70th anniversary.
To highlight this opportunity, we present a brochure showing our partnership, the management and supervisory board,
the structure and scope of operation, and our history. The included pictures 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 the structures shown on page 1, executed by Chemobudowa-Kraków S.A.
Page 3 presents the text of the address delivered by the Chairman of the Board of Chemobudowa-Kraków S.A. , Andrzej
Wyszyński M.Sc. (Eng) to you, our clients, to the companies co-operating with us, and to our staff.
Page 4 presents the main bodies of our company, i.e. the Supervisory Board, the Board of Directors and the Company’s
Management.
On pages 5 – 6 you can find some historic facts about our company as well as the list of all former Directors and Chairmen.
Pages 7 to 26 present the photographs and descriptions of a few of the implemented projects in Poland in which we took
part mainly in the capacity of the general contractor, focusing on the last 20 years.
Pages 27-43 present the photographs of the projects implemented in Germany as a subcontractor of German contractors
and then projects in other foreign countries.
Pages 44-52 display the photographs of various prizes we were awarded throughout many years of our operation, mainly in
the Construction of the Year and Modernization of the Year contests.
On page 53 we present our Fair Centre, then the ALF** hotel (page 54), our vocational school (pages 55-56), our subsidiary –
TBS „Krak-System” S.A. (page 57), company’s Medal of Honour (page 58) as well as our football team (page 59).
On page 60 there is a brief description of the project we are planning in Kraków for the near future.
On the last but one page, the number 95000 stands for the approximate number of the Company’s employees during the
70 years of its history. Finally, there are all the names of the members of the committee for the jubilee.
The last page of our brochure includes the contact information.
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Kurzfassung
Die Chemobudowa-Kraków S.A wurde im Jahr 1949 gegründet und feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Firmenjubiläum.
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 auf der Seite 1 dargestellten, von Chemobudowa-Kraków S.A. realisierten Objekte.
Auf Seite 3 finden Sie den Text der Rede unseres Vorstandvorsitzenden Herrn Dipl.-Ing. Andrzej Wyszyński, in der er sich an
unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter wendet.
Auf Seite 4 präsentieren wir die personelle Zusammensetzung von Aufsichtsrat, Vorstand und Leitung unseres
Unternehmens.
Auf den Seiten 5-6 finden Sie Informationen zur Unternehmensgeschichte sowie ein Verzeichnis aller ehemaligen Direktoren
und Vorstandsvorsitzenden.
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Die Seiten 7-26 enthalten Fotografien von Objekten, die von uns als Generalunternehmer in Polen realisiert wurden,
vorwiegend in den letzten 20 Jahren.
Die Seiten 27-43 enthalten Ausführungen als Subunternehmer der deutschen Baufirmen in Deutschland und dann
Ausführungen im übrigen Ausland.
Die Seiten 44-52 stellen Objekte dar, die Preise und Auszeichnungen bekommen haben, und zwar vorwiegend in den
Wettbewerben Bau des Jahres und Modernisierung des Jahres.
Auf Seite 53 stellen wir unser Messezentrum vor und dann das Hotel ALF** (Seite 54), unsere Berufsschule (Seiten 5556), unsere Tochtergesellschaft – TBS „Krak-System“ S.A. (Seite 57), die Firmenehrenmedaille (Seite 58) sowie unsere
Fußballmannschaft (Seite 59).
Auf Seite 60 gibt es einige Informationen zu Investitionen, die wir in Kraków für die Zukunft planen.
Auf der vorletzten Seite sieht man die Zahl 95 000. Das ist die geschätzte Gesamtzahl der Mitarbeiter unserer Firma im Laufe
ihrer 70-jährigen Geschichte. Zum Schluss sind alle Mitglieder des Organisationkomitees des Jubiläums verzeichnet.
Auf der letzten Seite unseres Katalogs finden Sie die Adressen unserer Zentrale und Niederlassungen sowie Emailadressen.

95 000
95 tysięcy osób. Tyle mieszkańców liczy np. Grudziądz. Nowy Sącz – o ponad 10 tys. mniej. Ale nie chodzi tu o jeszcze inne
miasto. 95 tysięcy pracowników zatrudniała szacunkowo Chemobudowa-Kraków S.A. w ciągu 70 lat istnienia. Całe duże
miasto..

Każdy z tych pracowników miał swój wkład w dzieło 70-lecia i bez żadnego z nich nie byłoby ono
kompletne. Jesteśmy z nich, jesteśmy z nas, dumni. Obiecujemy pamiętać o zaangażowaniu wszystkich,
a tym którzy są jeszcze z nami dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz sukcesów
w pracy zawodowej i w życiu osobistym.
Komitet Organizacyjny
Obchodów 70-lecia
Chemobudowa-Kraków S.A.

Mieczysław Trojan- Przewodniczący
Wiesław Żurowski
Andrzej Płonka
Stanisław Klimek
Andrzej Filipowicz
Stanisław Bisztyga
Robert Banaszak
Kazimierz Maj
Jan Jarosz
Mateusz Bogunia
Andrzej Sobol
Zdzisław Kuczyński
Mieczysław Wilczyński
Władysław Orzechowski

64

Siedziba Spółki i Biuro Zarządu
ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków
biuro@chemobudowa.pl
www.chemobudowa.pl

Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 32
33-300 Nowy Sącz
ns@chemobudowa.pl

Centrum Targowe
ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków
biuro@centrumtargowe.com.pl
www.centrumtargowe.com.pl

Oddział we Frankfurcie n. Menem
Im Vogelsgesang 1A
60488 Frankfurt a.M.
info@chemobudowa.net
www.chemobudowa.net

Hotel ALF
ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków
rezerwacja@hotelalf.pl
www.hotelalf.pl
Zakład Transportowo-Sprzętowy
ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków
zts@chemobudowa.pl

Zespół Szkół Budowlanych PBP
„CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.
os. Urocze 13, 31-953 Kraków
zsb@chemobudowa.szkola.pl
www.chemobudowa.szkola.pl
TBS „Krak-System” S.A.
ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków
sekretariat@krak-system.com.pl
www.krak-system.com.pl

