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XXXII Konkurs PZITB 
Budowa Roku 2021

generalny realizator inwestycji: INVEST KOMFORT Spółka Ak-
cyjna Sp. K. w Gdyni.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkal-
ne otrzymało Osiedle Wiślany Mokotów 
V etap – budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 
w Warszawie przy ul. Dywizjonu AK „Jeleń”. Nagrodę ode-
brał inwestor, deweloper: SPRAVIA Spółka z o.o. w Warszawie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
osiedla mieszkaniowe i budynki miesz-
kalne otrzymał „ZASPA VVITA” w Gdań-
sku przy ul. Hynka 18 Zespół zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej z garażami podziemnymi 
wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastruk-
turą techniczną – budynki A1, A2, U1. Nagrodę odebrał in-
westor, deweloper SPRAVIA Spółka z o.o. w Warszawie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty biurowe otrzymał Budynek biu-
rowy Central Point w Warszawie przy 
ul. Marszałkowskiej 107. Nagrodę ode-
brał generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty biurowe otrzymał Budynek ad-
ministracyjno-biurowy „Centrum In-
formacyjno-Administracyjne, Rozwo-
ju Przedsiębiorczości oraz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu 
Społecznemu” – siedziby Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Kościuszki 12A. Nagrodę odebrał in-
westor: Gmina Grodzisk Mazowiecki.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty nauki i oświaty otrzymała Budo-
wa Śląskiego Centrum Inżynierskie-
go Wspomagania Medycyny i Sportu 
„Assist Med Sport Silesia” wraz z budową Auli wykładowej 
pomiędzy budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Bio-
medycznej, a nowym budynkiem Śląskiego Centrum In-
żynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu w Zabrzu 
przy ul. Roosevelta 40. Nagrodę odebrał generalny wykonaw-
ca: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w Gliwicach.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty nauki i oświaty otrzymał Bu-
dynek naukowo-dydaktyczny Uni-
wersytetu Warszawskiego przy ul. 
Dobrej 55 w Warszawie II etap. Nagrodę odebrał general-
ny wykonawca: HOCHTIEF Polska w Warszawie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
osiedla mieszkaniowe i budynki miesz-
kalne o wartości do 20 mln zł otrzymał 
Zespół budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych wraz z garażami podziemnymi w Toruniu przy 
ul. Watzenrodego 25–25B, 27–27A. Nagrodę odebrał inwe-
stor: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
osiedla mieszkaniowe i budynki miesz-
kalne o wartości od 20 do 50 mln zł 
otrzymało Osiedle mieszkaniowe Soho 
18 z usługami, parkingiem podziemnym oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną – V etap w zespole zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w Warszawie na Pradze 
Południe przy ul. Mińskiej, Żupniczej i Chodakowskiej. 
Nagrodę odebrał generalny realizator inwestycji: UNIBEP S.A. 
w Bielsku Podlaskim.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w gru-
pie osiedla mieszkaniowe i budynki 
mieszkalne otrzymał Budynek DEIJ 
i DJ’ realizowane w ramach – zespo-
łu budynków mieszkalno-usługowych „Brabank” wraz 
z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyj-
nym i infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Stara 
Stocznia 8, 10, 12, 14. Nagrodę odebrał inwestor, deweloper, 

20 września 2022 roku w gmachu NOT w Warszawie wręczo-
no nagrody w Konkursie Budowa Roku 2021 organizowanym 
przez PZITB przy współpracy Ministerstwa Rozwoju i Tech-
nologii oraz Głównego 
Urzędu Nadzoru Budow-
lanego.
Gala rozpoczęła się od 
wystąpienia przewodni-
czącej PZITB, prof. Ma-
rii Kaszyńskiej. Nagro-
dy laureatom wręczali: 
prof. Maria Kaszyńska  
– przewodnicząca PZITB, Katarzyna Łażewska-Hrycko – głów-
ny inspektor pracy i Tomasz Żuchowski – p.o. dyrektora ge-
neralnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad.
Nagrodzone obiekty charakteryzują się nowoczesnymi roz-
wiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonania 
robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, zapewnie-
niem bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. W gali 
wzięło udział około 250 gości.
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TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w gru-
pie obiekty przebudowane i rewitali-
zowane o wartości do 23 mln zł otrzy-
mał BROWAR GDAŃSKI – zabytkowe 
budynki: Warzelnia, Maszynownia, Willa Dyrektora, Su-
szarnia, Bednarnia w Gdańsku przy ul. Kilińskiego 7D 
i 7F. Nagrodę odebrał inwestor, deweloper, generalny wy-
konawca: Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o. 
S.K.A. w Gdańsku.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty przebudowane i rewitalizowa-
ne o wartości do 23 mln zł otrzymała 
Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizo-
wana w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, 
edukacyjne, naukowe i kulturalne. Nagrodę odebrał inwe-
stor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w gru-
pie obiekty przebudowane i rewitali-
zowane o wartości powyżej 23 mln zł 
otrzymała Rewitalizacja Parku Strze-
leckiego w Nowym Sączu przy ul. Ogrodowej i ul. Jadwi-
gi Wolskiej. Nagrodę odebrał generalny wykonawca: ERBET 
sp. z o.o. w Nowym Sączu.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty przebudowane i rewitalizowa-
ne o wartości powyżej 23 mln zł otrzy-
mała Rozbudowa i przebudowa ze-
społu budynków młyna z przeznaczeniem na budynek 
usługowy w Nysie przy ul. Mostowej 1. Nagrodę odebrał 
generalny wykonawca: BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOW-
LANE sp. z o.o. w Rzeszowie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w gru-
pie obiekty przebudowane i rewitali-
zowane o wartości powyżej 23 mln zł 
otrzymało Muzeum i Centrum Ruchu 
Harcerskiego w Krakowie przy ul. Fortecznej 28. Nagro-
dę odebrał inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budyn-
ków Komunalnych w Krakowie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty sportowe i rekreacyjne otrzyma-
ła Budowa basenu przy ul. Eisenber-
ga w Krakowie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Nagrodę 
odebrał inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruk-
tury Sportowej w Krakowie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie obiekty sportowe i re-
kreacyjne otrzymała Budowa Piłkarskiego Centrum Tre-
ningowo-Badawczego Polski Południowej dla Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego i Cracovii 
w Rącznej. Nagrodę odebrał gene-
ralny wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM  
Sp. z o.o. w Krakowie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty oceniane indywidualnie otrzy-
mało Centrum Logistyczne PORTA KMI 
w Nidzicy przy ul. Przemysłowej 5. 
Nagrodę odebrał generalny wykonaw-
ca: ALLCON BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gdyni.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty oceniane indywidualnie otrzyma-
ła „Fabryka Norblina” – zespół budyn-
ków wielofunkcyjnych handlowo-usłu-
gowych, kultury oraz biurowych wraz 
z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodaro-
waniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazda-
mi i dojazdami na teren nieruchomości oraz niezbędną in-
frastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53. 
Nagrodę odebrał główny wykonawca: WARBUD S.A. w Warszawie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w gru-
pie obiekty oceniane indywidualnie 
otrzymał Budynek medyczny z usłu-
gami laboratoryjnymi, biurowymi 
i medycznymi dla Firmy Diagnosty-
ka wraz z instalacjami, obsługą komunikacyjną, infra-
strukturą i zagospodarowaniem terenu w Warszawie 
przy ul. Jutrzenki 100. Nagrodę odebrał generalny wyko-
nawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM  
Sp. z o.o. w Krakowie.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty oceniane indywidualnie otrzy-
mała Budowa węzła drogowego w Po-
rosłach: ul. Gen. Kleeberga – droga kra-
jowa nr 8 – droga wojewódzka nr 676 
– al. Jana Pawła II, w ramach projektu: „Przebudowa drogi 
krajowej nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do wę-
zła Porosły (DK nr 8) oraz przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Na-
rodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW 669) 
od węzła Porosły (DK nr 8) – wyprowadzenie ruchu w kierun-
ku S8”. Nagrodę odebrał generalny realizator inwestycji: UNIBEP 
S.A. w Bielsku Podlaskim.

TYTUŁ BUDOWA ROKU 2021 w grupie 
obiekty oceniane indywidualnie otrzy-
mało Centrum Badawczo-Rozwojo-
we PKN ORLEN S.A. w Płocku przy  
ul. Ignacego Łukasiewicza 46. Nagrodę 
odebrał generalny wykonawca: BUDIMEX S.A. w Warszawie.

www.budowaroku.pl
Opracowanie przygotowano na podstawie materiałów archiwalnych biura konkursu. 

Fotografie udostępniły jednostki zgłaszające budowy do konkursu.


