
Dzięki specjalistycznym kompetencjom technicznym spółka z powodzeniem 
bierze udział w kolejnych prestiżowych projektach. Marka wypracowana na 
stołecznym rynku pozwala firmie NIZBUD na budowanie pozycji na terenie 
całego kraju, a także poza jego granicami.

Adam Sieroń

NIZBUD rozpoczął działalność gospodarczą w roku 1995 
i nieprzerwanie pracuje do dzisiaj, poszerzając gro-
no zadowolonych klientów. „Wykonujemy konstrukcje 
o różnym stopniu skomplikowania technologicznego, od 

prostych projektów budowlanych, po złożone instalacje uwarunkowa-
ne różnorodnymi czynnikami. Nasze kompetencje, które zawdzięczamy 
wykwalifikowanej kadrze techniczno-inżynierskiej oraz licznej ekipie wy-
specjalizowanych pracowników fizycznych pozwalają na uczestniczenie 
w wielu ciekawych projektach. To z pewnością duży atut naszej firmy” 
– mówi Leszek Niziałek, członek zarządu NIZBUD sp. z o.o., i dodaje: – 
Mając wyspecjalizowaną kadrę, jesteśmy w stanie zaspokoić praktycznie 
każdą potrzebę naszych klientów”.

Spółka może się pochwalić 21-letnim doświadczeniem w kompleksowym 
wykonywaniu konstrukcji żelbetowych. Dzięki temu może w pełni profe-
sjonalnie realizować kontrakty z każdego zakresu budownictwa. Bogate 
portfolio firmy jednoznacznie wskazuje na to, że NIZBUD sp. z o.o. jest 
w stanie wykonywać najbardziej wymagające zadania konstrukcyjne.

Tym, co umożliwia przedsiębiorstwu pozyskiwanie kolejnych zleceń i ich 
fachowe wykonanie, jest konsekwentna realizacja strategii. Zgodnie z nią 
podstawowe znaczenie mają oferowanie zintegrowanych rozwiązań na 
wszystkich etapach projektu oraz pomoc w harmonogramowaniu prac 
konstrukcyjnych. Szczególną uwagę zwraca się na poprawny przebieg 
technologiczny realizacji konstrukcji. Jednocześnie spółka współpracuje 
z kontrahentami przy opracowaniu najlepszej w danych warunkach tech-
nologii wykonania konstrukcji żelbetowej.

 „Naszym priorytetem jest rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań. 
Pozwala to inwestorowi na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy – podkreśla 
Konrad Krakowiak, członek zarządu NIZBUD sp. z o.o., i dodaje: – Dzię-
ki temu realizujemy projekty w wielu obszarach budownictwa. Jesteśmy 
znani z konstrukcji żelbetowych obiektów biurowych, mieszkaniowych, 
przemysłowych, a także użyteczności publicznej i infrastruktury.

O sile marki NIZBUD na stołecznym i krajowym rynku budowlanym 
świadczy fakt, że w ciągu ostatnich sześciu lat spółka zrealizowała w su-
mie 50 kontraktów o różnym stopniu skomplikowania. Największym 
z nich był jak dotąd projekt budowy kompleksu biurowo-hotelowego 
BUSINESS GARDEN przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Jego po-
wierzchnia całkowita wynosi 125 500 m2. W tym wypadku przedsiębior-
stwo wykonało konstrukcję żelbetową monolityczną dla całości obiektu.

Spośród prestiżowych projektów, w których brał udział NIZBUD, 
z pewnością wymienić należy budowę Stadionu Narodowego. Na rzecz 
konsorcjum ALPINE-PBG-HYDROBUDOWA POLSKA warszawska 
spółka wykonała trzy trzony komunikacyjne, dwa poziomy garażu pod 
płytą boiska, a także dwie sekcje stadionu oraz płyty boiska. Konstrukcja 
żelbetowa klatek schodowych nr 1, 9 oraz 10 wykonana została w tech-

NIZBUD sp. z o.o. realizuje się również m.in. w odbudowywaniu 
konstrukcji w budynkach istniejących i zabytkowych, przestrzen-
nych fundamentach pod urządzenia technologiczne, wielkowymia-
rowych zbiornikach przemysłowych, a także obiektach w ścisłej 
zabudowie miejskiej, tzw. plombach. Przykładem tego typu 
inwestycji są: Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy przy ul. Chmiel-
nej i Centrum Biurowo-Finansowe „Nowy Świat”.

Czy wiesz, że...

– konstrukcje żelbetowe  
w budownictwie

NIZBUD 



nologii ślizgu. Jej głównym elementem jest to, że zbrojenie i betonowa-
nie trzonów wykonane są w sposób ciągły, w deskowaniu ślizgowym, 
które zostaje wzniesione za pomocą siłowników w górę, z prędkością 
10 cm na godzinę.

Jednocześnie firma wykonała konstrukcję żelbetową tzw. sekcji 10. W tym 
wypadku fachowa wiedza pracowników spółki NIZBUD umożliwiła montaż 
prefabrykowanych belek i belek grzebieniowych pod trybuny, montaż płyt 
stropowych TT z betonu sprężonego i płyt stropowych typu filigran, a także 
montaż schodów. NIZBUD wykonał we własnym zakresie konstrukcję żel-
betową dwupoziomowego garażu podziemnego pod płytą boiska. W tym 
wypadku powierzchnia stropu wynosi mniej więcej 24 000 m2. Na tym od-
cinku prac na Stadionie Narodowym NIZBUD zamontował także słupy pre-
fabrykowane dwukondygnacyjne, belki prefabrykowane oraz płyty stropowe 
typu filigran. Dodatkowo spółka wykonała w tym miejscu strop monolityczny 
o grubości 60 cm pod dźwigi samochodowe służące do montażu trybun. 

„Z powodzeniem zbudowaliśmy także konstrukcję żelbetową elementów te-
renu zewnętrznego. Na to zadanie złożyły się m.in. montaż schodów prefabry-
kowanych, wykonanie schodów monolitycznych, wykonanie ścian oporowych 
wraz z konstrukcją przyległych pomieszczeń technicznych, wykonanie mono-
litycznej rampy z konstrukcją trafostacji, a także wykonanie DFA. Na płycie 
boiska wykonaliśmy monolityczną płytę żelbetową – mówi Leszek Niziałek 
i dodaje: – Uczestniczenie w tego typu projektach to z całą pewnością duży 
prestiż dla naszej firmy i podkreślenie jej wysokich kompetencji technicznych”.

Dużym atutem firmy NIZBUD sp. z o.o. jest wykonywanie z bardzo do-
brym efektem betonów architektonicznych i wizualnych, które obecnie 
mają duży udział w powstających nowoczesnych projektach i są mile wi-
dziane przez inwestorów. Potwierdzeniem są budowy: Wiśniowy Business 
Garden, Szucha Premium Offices i Cytadela.

BEZPIECZNY PRACOWNIK
Dużym atutem przetargowym firmy, pozwalającym na zdobywanie kolej-
nych zleceń, jest umiejętność wykonywania inwestycji zarówno w charak-

terze wykonawcy konstrukcji żelbetowych, jak i generalnego wykonawcy. 
Firma może się pochwalić wysokimi kompetencjami w obszarze komplek-
sowej realizacji kontraktów z zastosowaniem własnych materiałów i sza-
lunków.

„Warto powiedzieć, że wykonujemy konstrukcje żelbetowe z zastosowa-
niem wszystkich dostępnych w Polsce szalunków systemowych. Zdoby-
liśmy doświadczenie w wykonywaniu prac szalunkowych w systemach: 
hydraulicznym, ślizgowym i przestawnym. Nasi pracownicy prowadzili już 
prace na wszystkich dostępnych obecnie w Polsce systemach szalunko-
wych. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami w zakresie komplekso-

wej obsługi szalunków systemowych i rusztowań, takimi jak: PERI, DOKA, 
ULMA, HARSCO, Palisander. Dzięki temu, wykorzystując nowoczesne 
technologie i systemy, możemy oferować pełen zakres wykonawstwa 
konstrukcji żelbetowych – stwierdza Leszek Niziałek i dodaje: – Biorąc 
pod uwagę liczbę realizowanych inwestycji oraz rozpoznawalność firmy  
NIZBUD przez potencjalnych klientów, uważamy, że nasza pozycja na ryn-
ku lokalnym jest zadowalająca. Jednocześnie najlepszą rekomendacją dla 
nas jest wieloletnia i wielokrotna współpraca z tymi samymi generalny-
mi wykonawcami dużych inwestycji, takimi jak: ERBUD SA, CFE Polska, 
Hochtief Polska SA, ARKOP, STRABAG sp. z o.o., SKANSKA SA, PORR 
Polska  SA, Eiffage Polska sp. z o.o., Bilfinger Berger Budownictwo SA,  
AWBUD SA, Modzelewski & Rodek sp. j., NDI SA, BESTA sp. z o.o.”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasi partnerzy, wielokrotnie nawiązując 
z nami współpracę, potwierdzają tym samym swoje zadowolenie z pro- 
fesjonalizmu naszej załogi” – podkreśla Konrad Krakowiak.

Obecnie w zdecydowanej większości przedsiębiorstwo swoje prace pro-
wadzi na terenie Warszawy. Renoma firmy powoduje jednak, że znajduje 
ona coraz więcej kontrahentów również poza stołecznym rynkiem bu-
dowlanym. Nic dziwnego, że spółka planuje rozwój zarówno na terenie 
Polski, jak i poza jej granicami. 

NIZBUD sp. z o.o. realizuje ok. 10 kontraktów w roku. Jednocześnie plany 
rozwojowe firmy skoncentrowane są na poszerzeniu oferty o realizacje 
jako generalny wykonawca oraz produkcję konstrukcji prefabrykowanych. 
„W ciągu ostatnich 6 lat zrealizowaliśmy w sumie 50 kontraktów o różnym 
stopniu skomplikowania. Fakt ten wiąże się z tym, że spółka jest nieustan-
nie rozbudowywana, mimo trudności na rynku pracy. Problemem jest 
bardzo ograniczony dostęp do fachowej, wyspecjalizowanej kadry robot-
niczej, choć oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia. Planujemy też 
rozbudowę kadry inżynierskiej, aby możliwe było podejmowanie zadań 
z zakresu generalnego wykonawstwa” – podkreśla Leszek Niziałek.

„Jesteśmy firmą dynamicznie się rozwijającą, która z roku na rok posze-
rza swoją ofertę, świadcząc przy tym usługi o bardzo dobrej jakości, co 
pozwala nam na zajęcie silnej pozycji na rynku budowlanym. Nasze prace 
nakierowane są na realizację projektów o nietypowych i nowoczesnych 
rozwiązaniach oraz wysokim standardzie wykonania. Działając na rynku 
budowlanym od ponad 20  lat, stworzyliśmy załogę, która sprawdza się 
w realizacjach projektów wymagających najwyższych kwalifikacji”.

W tej chwili NIZBUD sp. z o.o. zatrudnia ponad stu pracowników ma-
jących kilkunastoletnie doświadczenie związane z robotami żelbetowy-
mi. Wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna spółki liczy obecnie 
18 osób i jest w stanie sprostać każdemu, nawet najbardziej złożonemu 
zadaniu. Niezwykle istotnym elementem jej pracy jest położenie dużego 
nacisku na bezpieczeństwo całego procesu inwestycyjnego. „W branży bu-
dowlanej jest to szczególnie istotne. Etap realizacji prac konstrukcyjnych 
obciążony jest dużym ryzykiem wypadkowym. Dlatego też NIZBUD sp. 
z o.o. jest znakomicie przygotowana do tego, by sprostać nawet najbardziej 
wygórowanym wymaganiom w zakresie BHP. Dysponujemy najwyższej 
klasy sprzętem do ochrony pracownika w trakcie prowadzenia prac kon-
strukcyjnych. Jednocześnie szczególny nacisk kładziemy na zabezpieczenia 
wszystkich elementów konstrukcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla 
życia pracowników – mówi Konrad Krakowiak i podsumowuje: – W naszej 
działalności najważniejsze są zdobyte doświadczenie, zaufanie partnera, 
wyspecjalizowana kadra pracownicza, a także pomysł technologiczny i re-
alizacyjny. Dzięki nim budujemy nie tylko swoją pozycję rynkową, lecz tak-
że wiele różnych obiektów ciekawych pod względem konstrukcyjnym. ■

Wśród ciekawych projektów, które spółka zrealizowała w ostat-
nim czasie, należy wymienić Centrum Kompetencji OCEAN 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to Otwarte Centrum Danych 
i Ich Analiz, będące najnowocześniejszym tego typu obiektem 
w Polsce. W zlokalizowanym na warszawskiej Białołęce ośrodku 
obliczeniowym, zbudowanym z myślą o przetwarzaniu dużych 
zbiorów danych, NIZBUD wykonywał monolityczną konstrukcję 
żelbetową obiektu.

Czy wiesz, że...

O pozycji spółki NIZBUD na stołecznym i krajowym rynku 
budowlanym świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 6 lat spółka zreali-
zowała w sumie 50 kontraktów o różnym stopniu skomplikowania. 
Są to m.in.:

• w budownictwie biurowym: warszawski Business Garden 
(największa jak do tej pory realizacja spółki), Atrium South 1, 
Metropolitan, Sobieski Business Park, Szuch Premium Offices, 
Centrum Biurowo-Finansowe „Nowy Świat”, Eurocentrum, 
Zebra Tower, Wiśniowy Business Park, Tulipan House, IBC, 
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, a także Centrum Biurowo-
-Konferencyjne „Nowa Formiernia” w Łodzi;

• w budownictwie mieszkaniowym: Nowy Wilanów II, Park 
Ostrobramska, Mała Praga, Wola Tarasy, Wola Libre, Kolska od 
Nowa, Sokratesa, Osiedle Olbrachta, Casa Verde, Mokotovia, 
Adria, Rezydencja Opera, a także Bielany Residence;

• w budownictwie użyteczności publicznej: Stadion Narodowy, 
Ferio Wawer, Ratusz Wilanów, Ratusz Bielany, Cytadela, Biblio-
teka Główna Województwa Mazowieckiego, C.H. Promenada, 
Złote Tarasy oraz Andersia Tower w Poznaniu;

•  w budownictwie przemysłowym i infrastrukturalnym: zakład 
produkcyjny FERRERO, most Świętokrzyski, most w Tarno-
wie, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, wieża 
radarowa na Okęciu oraz Cementownia Ożarów i papiernia 
StoraEnso w Ostrołęce.

Czy wiesz, że...

JESTEŚMY BARDZO ZADOWOLENI, ŻE NASI 
PARTNERZY, WIELOKROTNIE NAWIĄZUJĄC 

Z NAMI WSPÓŁPRACĘ, POTWIERDZAJĄ 
TYM SAMYM SWOJE ZADOWOLENIE 

Z PROFESJONALIZMU NASZEJ ZAŁOGI

Polski Przemysł  /  grudzień 2016 grudzień 2016  \  Polski Przemysł  100 101| |


