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12 lutego poznaliśmy laureatów wyróżnień Budowla-
na Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules 
oraz Laury Buildera, przyznawanych konsekwentnie 
od dwunastu lat przez miesięcznik „Builder”.

Obok doświadczonych twórców najlepszych ról i dzieł 
w polskim budownictwie scena Multikina Złote Tarasy, 
na której wręczono wyróżnienia, gościła debiutantów 
– zwycięzców II edycji Konkursu dla Młodych Archi-
tektów. Mecenat nad uroczystością objęła Grupa PSB 
oraz „Słoneczny Zdrój” Hotel Medical Spa&Wellness 
w Busku-Zdroju.
Coroczne nagradzanie przez miesięcznik „Builder” 
firm projektowych, producenckich, wykonawczych 
czy dostawczych oraz ich konkretnych przedstawicie-
li – to już tradycja. Ale tradycja, która na wszystkich 
etapach procesu inwestycyjnego zdecydowanie pro-
muje nowoczesność i która potrafi również realizować 
się w nowoczesnej, multimedialnej oprawie. Tak bo-

wiem było w przypadku XII Gali Buildera, która po raz 
pierwszy zorganizowana została w sali Multikina-Zło-
te Tarasy, gromadząc rekordową liczbę gości – m.in. 
przedstawicieli branży budowlanej, biznesu, polityki, 
mediów oraz uczelni technicznych. Ich przekrój, po-
dobnie jak i nagrodzonych, pokazuje, że wydarzenie 
organizowane przez miesięcznik „Builder”, oprócz pro-
mowania dobrych praktyk, spełnia jeszcze jedną, nie-
zwykle istotną funkcję – integruje branżę. Daje szansę 
znaczącego spotkania, budowania relacji – wszystkim 
uczestnikom procesu inwestycyjnego.
Warto zauważyć, że obok własnych możliwości branża 
budowlana korzysta na co dzień ze wsparcia szeregu 
firm, instytucji, organizacji, uczelni czy pojedynczych 
osób, bez których – pełnych pasji i zaangażowania  
–  osiągnięcia na określonym poziomie nie byłyby moż-
liwe. Wiedza, technologie, usługi, dostarczane przez te 
podmioty często zasługują na miano ponadprzecięt-
nych, a tym samym wyróżnienie tytułem „Laury Buil-

Nagrody „Buildera”
dera”. Tradycyjnie przekrój w tej kategorii był bardzo 
bogaty – obok przedstawicieli środowiska naukowego, 
polskich projektantów, w tym konstruktorów – co waż-
ne, doceniono również rolę doradztwa dla budownictwa 
oraz rosnące znaczenie działań na rzecz propagowa-
nia idei modelowania informacji o budynku. Ponadto 
po raz pierwszy „Laurami Buildera” wyróżnieni zostali 
inwestorzy publiczni. Dzięki ich determinacji również 
wiele dzieje się w budownictwie. Przykładem jest mia-
sto Rybnik, który w ciągu ostatnich 5 lat 30% budżetu, 
czyli ok. 200 mln zł rocznie przeznaczało na inwesty-
cje budowlane. Drugim nagrodzonym w tej kategorii 
została Warszawa oraz jej prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Stolica to obecnie największy plac budowy 
wśród miast europejskich, ponad 800 zadań w reali-
zacji podczas ubiegłego roku i 20 mld zainwestowane 
w tym obszarze na przestrzeni ostatnich 8 lat, co nie 
ma odniesienia w historii. Wśród nagrodzonych „Lau-
rami Buildera” znaleźli się: prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Starosolski, prof. dr hab. inż. Kazimierz Ryka-
luk, Ryszard Trykosko – przewodniczący Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, arch. 
Artur Chołdzyński – z pracowni AMC – ANDRZEJ M. 
CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o., architekci: Maria Salo-
ni-Sadowska, Jacek Świderski, Marcin Goncikowski  
– z pracowni KURYŁOWICZ & ASSOCIATES Sp. z o.o., 
dr inż. arch. Jerzy Grochulski, arch. Ryszard Jurkow-
ski – A.I.R. Jurkowscy-Architekci Sp. z o.o., mgr inż. 
Roman Nalewajko – konstruktor, serwis Kompas In-
westycji i współwłaściciele Maja Bromowska i Woj-
ciech Czypicki, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 
Sp. z o.o. i Małgorzata Walczak Gomuła – prezes za-
rządu, WSC Witold Szymanik Sp. z o.o., miasto Ryb-
nik i Piotr Kuczera, prezydent miasta oraz Warszawa 
i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Miasta Stołecz-
nego Warszawy.

XII Gala Buildera była okazją do podsumowania osią-
gnięć, integracji, ale również dokonania spojrzenia 
w przyszłość. Analitycy podkreślają, że gospodarka po-
woli nabiera ożywienia, a budownictwo zawsze jest jej 
kołem zamachowym. Dzięki kolejnej transzy pieniędzy 
unijnych, z pewnością tak będzie i tym razem. Oczy-
wiście, jak przestrzegał w swoim przemówieniu laure-
at Polskiego Herkulesa z ubiegłych lat i przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Unibep – Jan Mikołuszko, aby tak 
się stało, musimy odrobić lekcję historii z ostatniej per-
spektywy. Dlatego przesłanie jest jedno – uczmy się 
na błędach i bądźmy optymistami.
Więcej na temat na stronach: www.ebuilder.pl
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