
 
 
 

EnterPol Firma Projektowo Usługowa                                                                       

Krzysztof Przybyła                                   

ul.Zjazd 1/2                                                                                                           

60-653 Poznań                                        

www.enterpol.com.pl                                                                                                      

info@enterpol.com.pl                                                                                                     

tel.kom. 607-094-824                                                                                                                          

tel.pracownia 697-094-824     

 
WYKAZ    WAśNIEJSZYCH    INWESTYCJI 

(projektowanych, nadzorowanych i realizowanych) 
 

1. OBIEKTY MAGAZYNOWE 

Projekt budowlany i  wykonawczy płyty fundamentowej o objętości 2220m3 
Magazynu Wysokiego Składowania, wysokość ok.40m   
dla Imperial Tobacco Polska S.A.                2015r. 

Fabryka samochodów VW we wrześni  
- dokumentacja techniczna wykonania ścian w budynku magazynowym  
z el.ściennych Ytong 7.000 m2 2014 r. 
 
Goodman ITM Swadzim Halle 
- dokumentacja techniczna wykonania ścian w budynku magazynowym  
z el.ściennych Ytong 8.600 m2 2014 r. 
 
Bross Janikowo Gm.Swarzędz budynek magazynowy: 
- dokumentacja techniczna wykonania ścian w budynku magazynowym  
z el.ściennych Ytong 12.000 m2 2013 r. 
 
Nestle Kalisz: 
- dokumentacja techniczna wykonania ścian z el. ściennych Ytong 1085 m2 2013 r. 

 
Przechowalnia owoców i Magazyn opakowań Sompolinek etap II:  
Przechowalnia: szerokość: 20,40m długość: 40,02m  ~pow.816,4m2 

Magazyn : szerokość 8,44m długość: 35,87m ~pow.303m2 

- projekt konstrukcyjny 
- projekt lekkiej obudowy 
- konstrukcje dla technologii – pomost obsługowy, konstrukcje pod skraplacz 2012 r. 
 
Przechowalnia owoców Sompolinek etap I: wymiary hali:   
szerokość modułowa 7,77+23,13=30,90m ; długość modułowa 29,80m  
~pow.920 m2  
- projekt konstrukcji żelbetowych - wzmocnienia ścian i fundamentów  
- projekt lekkiej obudowy z el.konstrukcyjnymi dla podwieszenia płyt stropowych i 
zamocowania płyt ściennych 
- konstrukcje wsporcze dla urządzeń technologicznych, pomosty obsługowe 2011 r. 
 
Wiata Tulce składająca się z trzech naw 14,0+15,4+14,0m, słupy w rozstawie 
14:12,60m, powierzchnia ~2400m2, konstrukcja dachu przestrzenna złożona 
z wiązarów trójpasowych    2010r. 

 
Budynek magazynowo-ekspozycyjny firmy VOX w Skierniewicach  
o powierzchni ~1850m2 

-opinia techniczna i koncepcja konstrukcyjna wymiany uszkodzonych elementów 
konstrukcyjnych 
-dokumentacja warsztatowa elementów konstrukcyjnych dachu   2010r. 
 
Budynek magazynowy firmy VOX w Inowrocławiu: 
-ocena stanu technicznego obiektu o powierzchni ~1200m2 2010r. 
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Budynek magazynowy firmy VOX w Nakle n/Notecią: 
-ocena stanu technicznego obiektu o powierzchni ~1300m2 2010r. 

 
Budynek magazynowy firmy VOX w Toruniu, powierzchnia ~910m2: 
-ocena stanu technicznego, 
-dokumentacja warsztatowa wzmocnień i przebudowy konstrukcji hali,  2010r. 

 
Budynek Magazynowy firmy „ADAM’S” 
Obiekt dwunawowy o rozpiętości 23,7m i 27,6m i powierzchni ~2500m2  2010r. 

 
Hala montażowo-magazynowa i ekspozycyjna z częścią socjalno-biurową  
VOX w Świeciu o rozpiętości 24,0m i powierzchni ~1700m2 2009r. 

 
Wiata magazynowa w Lesznie – rozpiętość 13,0m; pow. 400m2        

          projekt budowlany 2008r. 
dokumentacja wykonawcza 2009r. 
 
Hala Magazynowa  z pomieszczeniami ekspozycyjnymi VOX w Szczecinie  
rozpiętość 24m, o powierzchni 2700+150m2       2008r. 
 
Hala Magazynowa w Lednogórze – rozpiętość 18 m, o powierzchni 750 m2 
- projekt konstrukcji dachu 2008r. 

 
Hurtownia owoców w Pile  
- hala chłodni – rozpiętość 25,0m; powierzchnia 1200m2 
- wiata – rozpiętość 25,0m; powierzchnia 125m2  2008r. 
 
Magazyn produktów gotowych  w  Stęszewie   
- hala magazynowa o powierzchni  1200m2 2006r. 

 
Magazyn produktów gotowych ALTAX Sp. z o.o. w Brodziszewie   
- hale magazynowe o powierzchni 4000m2  
- budynek socjalno – biurowy o powierzchni 500m2  

- obiekty inżynierskie wraz z całą infrastrukturą techniczną.  2001r. 
 

Magazyn stali NIDA GIPS w Gackach  2000r. 
 

Magazyn opon STOMIL OLSZTYN – MICHELIN – fundamenty palowe   1999r. 
 

Hala Magazynowa  Kulczyk Tradex rozpiętość 2x33,6m, o pow. 8000m2 1998r. 
 

2. ZAKŁADY I OBIEKTY PRODUKCYJNE 

Budynek biurowy TFP  Sp. z o.o.  Dziećmierowo      
budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji żelbetowej   2014r. 

Budynek warsztatowy ul.Korzenna w Poznaniu –projekt konstrukcji nadproży 
w ramach przebudowy budynku warsztatowego           2013r. 
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Kimball Electronics Poland – rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej w Tarnowie 
Podgórnym – projekt budowlany rozbudowa zakładu produkcyjnego 
~pow.3805m2  w tym: część biurowa:1234m2, cz. techniczna: 435m2, cz. 
Produkcyjna2136m2                                                                                       2013r. 

 
Teknia Kalisz – budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią  
socjalno-biurową – projekt koncepcyjny ~pow.11.000 m2              2013r. 

MPK  Poznań – hala sprzątania autobusów – rozpiętość 13m; pow. 415m2 
- koncepcja projektowa   2009r. 

 
Kimball Electronics –hala produkcyjna –rozpiętość 4x20m; powierzchnia 
12000m2 

- dokumentacja warsztatowa dla konstrukcji pomostu centrali w hali produkcyjnej  
- konstrukcje wsporcze dla podwieszenia instalacji 2012r. 
- projekt zamienny (projekt budowlany) 2009r. 
- fundamenty (dokumentacja warsztatowa) 
- ściana akustyczna (dokumentacja warsztatowa) 
- stężenia (dokumentacja warsztatowa) 
- wzmocnienie konstrukcji dachu (dokumentacja warsztatowa)         
 
Drukarnia Interak hala produkcyjna– rozpiętość 36m; powierzchnia 2150m2  
( koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, lekka 
obudowa, dokumentacja warsztatowa)  2008r.  
- budynek socjalno biurowy   2009r. 
 
Aluplast Sp. z o. o, BiB Systems – hala produkcyjno – magazynowa 
- konstrukcja studni fundamentowych,  
- konstrukcja wsporcza – wymiany dachowe i przejścia przez dach, 2008r.  

 
Przedsiębiorstwo „Weco Polska  Sp. z o.o.” w Śremie      
- budynek hali produkcyjno-magazynowej; rozp.2x27,0 m; pow. 6000m2 2005r. 
 
Cukrownia Środa w Środzie wlkp.       
- Obiekty ekspedycji cukru  2000m2  - projekt budowlany  2005r. 
- Remont hali - projekt budowlany 2005r. 
- Obiekty ekspedycji cukru, 2000m2  - dokumentacja wykonawcza     2005r. 

 
Zakład Utylizacji „Farmutil HS” w Śmiłowie powierzchnia 3500m2  
- budynek hali produkcyjno – magazynowej; rozpiętość  36,0m;  

- budynek myjni – część wjazdowa; rozpiętość  12,0m;   

- budynek kotłowni (dach); rozpiętość  18,0m;   2004r. 
 

Przedsiębiorstwo „Welur – Mat Sp. z o.o.” w Kietrzu       
- budynek hali produkcyjnej; rozpiętość 14,0m; powierzchnia 600m2 

- wiata magazynowa; rozpiętość 14,0m; powierzchnia 500m2  2004r. 
 
BRIDGESTONE POLAND Sp. z o.o. w Poznaniu       
- pomosty technologiczne do transportu opon w halach produkcyjnych  
i magazynowych o długości 335 mb  2004r. 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ROMEX” w Łęgowie       
- budynek hali rozbieralni; rozpiętość  24,0m; powierzchnia 750m2  
- budynek hali przetwórni; rozpiętość  16,0m; powierzchnia 750m2       2004r. 
 
Zakład Wylęgu Drobiu w Śmiłowie Zakładów Drobiarskich „Koziegłowy”       
- hala wylęgu drobiu ; rozpiętość 24m; powierzchnia 2850m2 

- część socjalno-biurowa i techniczna; rozpiętość 7,5m o pow. 600m2   2002r. 
 
PLASTIVAN Sp. z o.o.   
Zakładu Produkcji profili PCV w Biskupicach   2000-2001r. 
- hale produkcyjne; rozpiętość 2x18m;  powierzchnia 2000m2  

- budynek socjalno – biurowy; rozpiętość 7,5m; powierzchnia 500m2  

- obiekty inżynierskie wraz z całą infrastrukturą techniczną. 
- rozbudowa magazynu  powierzchnia 150m2   2005r. 

 
Royal Porcelany of Poland Sp. z o.o. w Legnicy   
- hala z częścią socjalno–biurową; rozpiętości 2x25m; powierzchnia 3500m2      2000r.  

           

 Zakład odlewni metali kolorowych w Kruczu :   
- budynek produkcyjny, budynek biurowy, magazyn  1990r. 

 
 

3. CENTRA HANDLOWE I PAWILONY MARKETÓW 

CENTRA HANDLOWE: 

Galeria Mazovia w Płocku – konstrukcja świetlika kompleksu wejściowego  
kształtem przypominającym płaszczkę o gabarytach: dł. 27,0m, szer. 21,6m, 
wys.7,0m  2009r. 

 
Centrum Kulturalno – Handlowe STARY BROWAR ;  
konstrukcja zadaszenia dziedzińca o powierzchni 1600 m2  

nad komunikacją między 1 i 2 etapem budowy 2006-2007r. 
 

Centrum Handlowe firmy ESTORIL  Zielona Góra o powierzchni 7000m2   
(obiekt wielofunkcyjny) 2002r. 
 
Market Hala Górecka – Poznań; konstrukcja dachu strukturalna; rozpiętość 
60x60m 
Hala hurtu spożywczego-ławy fundamentowe na nasypach 2,5m.  1995r. 

PAWILONY BRICOMARCHE: 

Pawilon handlowy w Śremie; powierzchnia 1400 m2 2002r. 
 
Pawilon handlowy w Turku j. w. 2001r. 
 
Pawilon handlowy w Kostrzynie n \Odrą  j. w. 2001r. 
 
Pawilon handlowy w Koninie z kompleksem butików;  j. w.+ok.350 m2 2001r. 
Pawilon handlowy w Kościanie j. w    2000r. 
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Pawilon handlowy w Lesznie z kompleksem  butików; j. w. + ok. 230 m2 2000r.    
 
Pawilon handlowy w Brzegu; rozpiętość 2x18m; pow.1600 m2 2000r. 
 
Pawilon handlowy w Krotoszynie j. w. 2000r. 
 
Pawilon handlowy w Piotrkowie Trybunalskim  j. w.  2000r. 

 
Pawilon handlowy w Szczecinku; rozpiętość 2 x 18m; pow. 1600 m2    1999r. 
 
Pawilon handlowy w Zielonej Górze j. w     1999r. 
 
Pawilon handlowy w Inowrocławiu j. w     1999r. 
 
Pawilon handlowy w Zduńskiej Woli j. w    1999r.     

PAWILONY INTERMARCHE: 

Pawilon handlowy w Skwierzynie; powierzchnia 1340 m2  2005r. 
 

Pawilon handlowy w Skwierzynie; powierzchnia 1050 m2  2002r. 
 

Pawilon handlowy w Turku; rozpiętość 2x19,7m; powierzchnia 2000 m2   2001r. 
 
Pawilon handlowy w Koninie j. w.   2001r. 
 
Pawilon handlowy w Zbąszynku; powierzchnia 1050 m2  2001r. 
 

4. OBIEKTY  INśYNIERSKIE 

Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu: 
- dokumentacja warsztatowa przeszklonego łącznika wejściowego 
- dokumentacja warsztatowa elementów konstrukcyjnych powiększenia 
 parkingu dla szyb 2012r. 

Wiata garażowa Poznań – projekt konstrukcyjny       2011r. 

Rossmann SPD Sp.z o.o. w Łodzi 
- dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej daszku 
- dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej ścianek p.poż.           2011r. 

Reklama wolnostojąca – wielkogabarytowa Pylon VOX w Koninie          2011r. 

Brama portowa Szczecin – wzmocnienie istniejącej ściany                           2011r. 
 
Wiata Bogucin o powierzchni ~100m2 zadaszenie nad punktem sprzedaży ryb  2010r. 
 
Adam’s – konstrukcja muru oporowego  2010r. 
 
VOX w Świeciu – konstrukcje wsporcze pod reklamy  2010r. 
Wydział Prawa UAM w Poznaniu, konstrukcja stalowa fasad o łącznej  
powierzchni ~1950m2 zawieszona na konstrukcji żelbetowej 2010r. 
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Projekt murów oporowych -Dator Development S.A 2009r. 
 
Reklama kratowa VOX – określenie nośności i stateczności reklamy kratowej  2009r. 
 
Zakład Produkcyjny Balcerzak – konstrukcje wsporcze pod maszynownie  
podwieszone do konstrukcji dachu  Hali Dojrzewalni wraz z pomostami  
obsługowymi  2009r. 
 
Galeria Mazovia – krata nośna fasady wejściowej  2009r. 
 
Recyclinc Sp. Z o.o. Poznań –hala przenośnika–  
wzmocnienie konstrukcji wiązarów 2009r. 
 
Rewitalizacja „Lejka Łazarskiego” w Poznaniu  2009r. 
 
Konstrukcja wsporcza pod kontener 2008r. 
 
Centrum Kulturalno – Handlowe STARY BROWAR w Poznaniu 
Konstrukcja przeszklenia dziedzińca przy wieży zegarowej o pow. 1600 m2           
2006 r. 
 
Oraz analiza wytrzymałościowa stropu i Konstrukcja wzmocnień stropu   2007r. 
 
Stary browar konstrukcja podwieszenia ścianek DORMA wraz z parkingami 2007r. 
 
Konstrukcja wsporcza dla instalacji na dachu - GEA  2007r. 
 
Konstrukcja bilbordów dla strefy wiatrowej 1 i 3 Kraków, Rzeszów, Zakopane 2007r. 
 
Fundament po konstrukcję silosów granulatu PCV o wys. 15,0m 2006r. 
 
Konstrukcja wsporcza linii montażu samochodów-Afryka  
oraz pomosty technologiczne 2006r. 
  
PSE Konstancin dla Siedziby Operatora Systemu Przesyłowego  
w Konstancinie-Bielawie powierzchnia ok.2000m2 
- podkonstrukcja dla przeszklenia kopuły dużej w kształcie 
 elipsoidy modyfikowanej; główne osie R x =17,96m,  
R y =8,55m, R z =9,90m 
- podkonstrukcja dla przeszklenia kopuły małej w kształcie piłki; 
 główne osie R x =12,908m,  
R y =7,975m, R z =7,541m 2006r. 
 
Konstrukcja szkieletowa drewnianego budynku wielofunkcyjnego w formie  
Stodoły Olenderskiej w Nowym Tomyślu 2005r. 
 
Konstrukcje wsporcze instalacji odpylającej FLOYD Sp. z o.o. 2003r. 
 
Konstrukcja pod antenę dla obiektów Bricomarche 2002r. 
 
Konstrukcja dla regałów HARRY Sp. z o.o. 2002r. 
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Daszki nad wejściem do ETS RABEN – Gądki 1996r. 
 
Pomost suwnicy ETS RABEN – Gądki 1996r. 
 
Portal wejściowy alum. 2- kond. dla banku PeKaO SA Poznań pl. Wolności   1993r. 
 
Obiekty inżynierskie nawadniania stoku narciarskiego MALTA SKI POZNAŃ 1992r. 
 
Zadaszenie nad pasażem handlowym w Poznaniu ul. 27 Grudnia  1992r. 
 
Szczecin  - ogród zimowy 2 – kondygnacyjny   1991r. 
 

5. OBIEKTY  HANDLOWE, HOTELOWE  I  GASTRONOMICZNE  

Przebudowa pomieszczeń przy ul.Dmowskiego dla Top Hair 
Otwory w ścianach istniejących parteru         2014r. 
 
Domino budynek biurowo -handlowo-usługowy 2 kondygnacyjny  
o powierzchni 360m2 w technologii YTONG   2010r. 
 
HKL - Salon sprzedaży maszyn budowlanych –przebudowa i rozbudowa    2009r. 
 
Centrum RENOMA- remont, rozbudowa, przebudowa kompleksu wejściowego 2008r. 
 
Hotel „ILON” – przebudowa i rozbudowa (projekt budowlany- wariant 1) 2007r. 
Hotel „ILON” – przebudowa i rozbudowa (projekt budowlany- wariant2)  2008r. 
Hotel „ILON” – przebudowa i rozbudowa (projekt wykonawczy)    2008r. 
Hotel „ILON” – przebudowa i rozbudowa (dokumentacja warsztatowa)   2008r.            
 
Kompleks wejściowy – MARKET POZPERITO Poznań    
Pawilon reklamowy ul. 27 Grudnia w Poznaniu    
Bar bistro w Poznaniu   
Pawilon owocowo – warzywny przy markecie w Poznaniu   
Bar – bistro MALTA SKI POZNAŃ  

 
 

6. STOISKA  TARGOWE  – konstrukcja   
 
 Eyevis w Amsterdamie - stalowa konstrukcja stoiska 2-kondygnacyjnego  2015r 
 
 Konstrukcja wsporcza ekspozytorów  2-kondygnacyjnych  
 dla stoiska SELT Stuttgart  2015r 
 
 Amberline Norymberga - stalowa konstrukcja stoiska 2-kondygnacyjnego  2014r 
 
 Konstrukcja wsporcza ekspozytorów dla stoiska SELT Norymberga  2014r 
 
 Selt w Stuttgarcie - stalowa konstrukcja stoiska       
                            

Aluprof Monachium - stalowa konstrukcja stoiska 2- kondygnacyjnego  2010r. 
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Schiedel Rupp Ceramika Brass   1998r.        
 
Metalplast Bielsko Budma   1998, 1999r. 
 
Voest – Alpine Mtk Katowice   1997r.   
 
Górażdże Trade   1996r. 
 
Stomil Olsztyn  Michelin  1996r.  

    
Toyota Motor Polska – rozbieralna konstrukcja pawilonu 2 kondygn.     1993r.-1996r.  

          

7. OBIEKTY  ZABYTKOWE 

Kompleks mieszkaniowy „WARZELNIA” Kobylepole, ul.Majakowskiego Poznań: 
- inwentaryzacja piwnic budynku „D”        
- ekspertyza konstrukcji piwnic – sklepienia łukowe 

- projekt wzmocnień wariant żelbetowy i stalowy  2013r. 

Sala im.Lubrańskiego budynku Colegium Minus przy ul.Wieniawskiego w 
Poznaniu:  
- obliczenia statyczne i wytrzymałościowe el.konstrukcji budynku               
- ocena stanu technicznegokonstrukcji budynku przy założeniu modernizacji  
pomieszczeń w związku z projektem wentylacji i klimatyzacji Sali 
im.Lubrańskiego 
- inwentaryzacja konstrukcyjna części budynku związanego instalacją wentylacji i  
klimatyzacji 
- aktualizacja projektu konstrukcyjnego wynikająca ze zmiany systemu wentylacji 
i klimatyzacji 2012/2013r. 
 
Muzeum Czartoryskich w Krakowie 
- projekt konstrukcyjny powłoki dla przeszklenia dziedzińca Muzeum w Krakowie 
o powierzchni ~300m2 2011r. 
 
Muzeum Narodowe w Poznaniu  
- projekt budowlano-wykonawczy elementów konstrukcyjnych w ramach 
przebudowy i rozbudowy central klimatyzacyjnych 2011r. 
 
Schronienie dla Nietoperzy Kobylepole, Poznań ul.Majakowskiego 
- aktualizacja projektu konstrukcyjnego schronienia zastępczego dla nietoperzy 2012r. 
- projekt konstrukcyjny schronienia zastępczego dla nietoperzy 2011r. 
- projekt zabezpieczenia wykopu tj. projekt ścianek z grodzic  
 
Tunele doświetlające zespół zabudowy „Browar Kobylepole” w Poznaniu przy 
ul.Majakowskiego: 
- aktualizacja projektu konstrukcyjnego tuneli doświetlających 2013r. 
-projekt konstrukcyjny łuków z fundamentami oraz wzmocnienia podziemnej 
części istniejącego budynku 2011r. 
 
Dworek w Kietlowie -  modernizacja, wzmocnienie ścian  2009r. 
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Muzeum Narodowe w Poznaniu (Oddział w Rogalinie) 
modernizacja konstrukcji świetlików nad Galerią Obrazów 2009r. 
 
Muzeum Narodowe w Poznaniu (Galeria Obrazów w Oddziale MNP - Pałac w 
Rogalinie)   
- ekspertyza techniczna wytrzymałości dla świetlików i instalacji wentylacji i 
klimatyzacji          
- inwentaryzacja konstrukcji stalowej   
- projekt konstrukcyjny – modernizacji świetlików oraz elementy konstrukcyjne dla    
wentylacji i klimatyzacji  2009r. 
 
Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego  
- Projekt konstrukcyjny – modernizacji naświetli oraz elementów konstrukcyjnych  

          dla wentylacji i klimatyzacji  2007r. 
 
Uniwersytet im.  A. Mickiewicza w Poznaniu   

          - Projekt konstrukcyjny – klimatyzacja Sali im Lubrańskiego  2005r.                                                
 
Aula Uniwersytetu im.  A. Mickiewicza w Poznaniu   
- Projekt konstrukcyjny - klimatyzacja Auli,  
  konstrukcje podwieszone do dachu nad kopułą 2001r. 
 

8. BUDYNKI MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE w miejscowościach: 

 
Poznań, ul,Roosevelta – konstrukcja wzmacniająca ściany 2012r. 
Ropki - projekt budowlany i wykonawczy fundamentów na palach  
budynku mieszkalnego 2011r. 
 
Puszczykowo 
- inwentaryzacja konstrukcyjna 
- projekt konstrukcyjny nowego dachu nad budynkiem mieszkalnym oraz    
wiatą garażową 2011r. 
 
Puszczykowo 
- projekt konstrukcyjny adaptacja stropodachu na cele mieszkaniowe 2011r. 
 
Lester Poznań 
- projekt rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2011r. 
 
Kamińsko gm.Murowana Goślina dom letniskowy 
- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem 2011r. 
 
Puszczykowo k/Poznania – Mieszkanie w willi Rusałka 
- konstrukcja wsparcia ściany  2008r. 
- wzmacnianie otworów w ścianach  2008r. 
 
 
Złotkowo k/Poznania 2007r. 
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Szczepankowo – rozbudowa domu mieszkalnego 2006r. 
 
Chyby k/Poznania 2006r. 
Słocin – rozbudowa domu mieszkalnego 2005r. 
Chyby k/Poznania 2001r. 
 
Słocin – rozbudowa domu mieszkalnego   2000r. 
Poznań ul. Malwowa 2000r. 
Strzeszyn k/Poznania   1998r. 
Chyby k/Poznania 1996r. 
Napachanie k/Poznania 1993r. 
Giewartów  1992r. 

WIELORODZINNE w miejscowościach: 

Budynek mieszkalny ul. Grochowska w Poznaniu projekt rozbudowy  
budynku mieszkalnego jednorodzinnego    2010r. 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 70 
- projekt budowlany   2008r. 
- dokumentacja warsztatowa  2009r. 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny ”E” Zespół zabudowy  
BROWAR KOBYLEPOLE o pow. 8000 m2  z garażem podziemnym  
o pow. 4000 m2  (projekt ofertowy)        2008r. 
 
Budynki adaptowane  ”A, B, C, D” Zespół zabudowy  
BROWAR KOBYLEPOLE o łącznej powierzchni 6000 m2 (projekt ofertowy)          2008r. 
 
Budynki adaptowane  ”A, B, C, D” Zespół zabudowy  
Budynek mieszkalny wielorodzinny  
BROWAR KOBYLEPOLE (projekt budowlany)   2007r. 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny ”E” Zespół zabudowy  
BROWAR KOBYLEPOLE (projekt budowlany)    2007r. 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny  przy ul. Promienistej 120 2007r. 
 

9. OBIEKTY GIEŁDOWE 

OBIEKTY BESKIDZKIEJ GIEŁDY HURTOWEJ S. A: 

Hala artykułów spożywczych nr 2 rozpiętość 24 m; powierzchnia 4000 m2 1998r. 
 
Wiata handlowa rozpiętość 24 m; powierzchnia 3500 m2      1998r. 

 
Hala artykułów spożywczych nr 1 rozpiętość 24 m; powierzchnia 4000 m2  1997r. 
 
Hala owocowo – warzywna rozpiętość 24 m; powierzchnia 3900 m2    1997r. 
 
Wiata handlowa rozpiętość 24 m; powierzchnia 3900 m2         1997r. 
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OBIEKTY WROCŁAWSKIEJ GIEŁDY ROLNICZO-SPOŻYWCZEJ: 

          Hala kwiatowa rozpiętość 3x24 m; powierzchnia 10000m2     1997r.         
 
           
 Hala artykułów spożywczych nr 1 rozpiętość 2x24m; powierzchnia 5000m2  1997r. 

 
Hala artykułów mięsnych rozpiętość 2x24m; powierzchnia. 5000m2       1997r. 
 
Hala owocowo – warzywna rozpiętość 24m; powierzchnia 3900m2     1997r. 
 
3 Wiaty handlowe rozpiętość 24m; powierzchnia  4200m2         1997r. 
 
2 Wiaty handlowe rozpiętość 24m; powierzchnia 4200m2    1997r. 
 

10. SALONY SAMOCHODOWE I STACJE BENZYNOWE  

Ocena stanu technicznego stropu AUTO VIVA salonu UW/Audi/Porsche 2009r. 
 
Przeprojektowanie Salonu Samochodowego Audi Porsche -Warszawa    2006r. 
 
Rozbudowa Salonu Samochodowego Skoda – Poznań Warsztat z częścią       
socjalno-biurową   2000r. 
 
Projekty Salonów Samochodowego Volkswagen, Audi Porsche – Poznań 1998r. 
 
Projekt Salonu Samochodowego Skoda – Poznań  z warsztatem i częścią  
socjalno-biurową 1997r. 

 
Stacja benzynowa Statoil  w Poznaniu ul. Wojciechowskiego 1994r. 
 
Stacja benzynowa Statoil  w Poznaniu ul. Kurlandzka   1995r. 
 
Stacja benzynowa CPN w Obornikach Wielkopolskich 1993r. 

 

11. BUDYNKI  PRZY AUTOSTRADZIE płatnej A2  Nowy Tomyśl-Konin     

Budynek warsztatowo-garażowy OUA Bolewice;  
suwnica 3,2 t podwieszona do dachu           2005r. 
 
Budynek warsztatowo-garażowy OUA Żdżary;  konstrukcja łukowa   
suwnica 3,2 t podwieszona do dachu 2003r. 
 
Budynek portierni OUA Żdżary          2003r. 
 
Budynek warsztatowo-garażowy OUA Bolewice;   
suwnica 3,2 t podwieszona do dachu    2002r. 
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Budynek warsztatowo-garażowy OUA Kotowo;   

suwnica 3,2 t podwieszona do dachu       2002r. 
 
Budynek warsztatowo-garażowy OUA Sługocin;   
suwnica 3,2 t podwieszona do dachu   2001r.                  

 


