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Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą inżynierską specjalizującą się w
zarządzaniu projektami, opracowywaniu projektów budowalnych i wykonawczych oraz dostawie
rozwiązań energetycznych dla firm. Jest pionierem wprowadzania w Polsce nowoczesnych
rozwiązań oraz standardów projektowania i zarządzania projektami takich jak cyfrowy proces BIM w
obszarach 3D, 4D i 5D.

Realizując naszą misję angażujemy się w wiele ważnych przedsięwzięć, jak choćby w
realizację programu pod nazwą „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PWC i wspieranego przez Komisję Europejską, którego
zwieńczeniem było opracowanie zatytułowane „Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w
zamówieniach publicznych”, czy też pełnienie funkcji „Zarządzającego Projektem” w pierwszym w
Polsce projekcie publicznym realizowanym w standardzie BIM pod nazwą „Budowa Ośrodka
Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach”. Obsługujemy
zamówienia z rynku publicznego i prywatnego. Nasi specjaliści realizują liczne projekty w branżach:
przemysłowej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, rynku biurowego i hotelarskiego. Od ponad 70 lat
rozwijamy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
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PRZEMYSŁ ENERGIA

ZDROWIE
BIURA HOTELE 
APARTAMENTY SPORT



OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
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• Projektowanie BIM
• Projekty budowlane, 

Projekty przetargowe
• Projekty wykonawcze

• BIM 4D i 5D  -
harmonogramy budowy i 
rzeczowo-finansowe 
cyfrowego bliźniaka

• Ekspertyzy
• Studia wykonalności
• Master plany
• Koncepcje
• Budżetowanie
• Źródła finansowania

EKSPLOATACJA

• Organizacja przetargów
• Zarządzanie budową
• Nadzory: inwestorskie, 

BHP, jakościowe, 
finansowe

• Odbiory i uruchomienia
• Rozliczenie inwestycji, w 

tym rozliczenie dotacji UE

• Obsługa gwarancyjna
• Utrzymanie ruchu
• Optymalizacje 

energetyczne 
istniejących obiektów

• Optymalizacje 
istniejącej technologii 
produkcji i logistyki

PLANOWANIE 
FINANSOWANIE

PROJEKTOWANIE ZARZĄDZANIE
EKSPLOATACJA I
UTRZYMANIE
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Prezentacja prowadzących
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6

MA & BSc (Hons) Construction Management

Ścieżka zawodowa

 Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. | Consultant

 Bentley Systems | Strategic Product Manager

 Bexel Consulting | Consultant

 Morgan Sindall plc, SKANSKA S.A., Elektrim-Megadex, REMAK S.A.

związany z Miastoprojekt Wrocław od 2022 roku

Paweł Krecz jest konsultantem Miastoprojekt Wrocław w zakresie cyfryzacji procesów
budowlanych w obszarze planowania wizualnego i kosztorysowania (4D/5D BIM). Dostarcza
specjalistyczne szkolenia, usługi doradcze oraz wspiera wdrożenia procesów cyfrowych od
strony strategicznej i technicznej.

Przez wiele lat związany był z technologią SYNCHRO 4D jako konsultant oraz menadżer
produktu. Wspiera inicjatywy OpenBIM, interoperacyjność formatów BIM, rozwój modelu
IFC oraz standaryzację PAS1192 z ramienia British Standards Institution.

Paweł posiada ponad 25 lat doświadczenia w budownictwie ogólnym, projektach
infrastrukturalnych, energetyce oraz sektorze wodnym jako inżynier, specjalista ds.
zarządzania projektem oraz konsultant technologii cyfrowych. Pracował między innymi w
Polsce, Indiach, Stanach Zjednoczonych oraz na Wyspach Brytyjskich.

Jego wykształcenie to mieszanka energetyki, socjologii i zarządzania budową.
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M.Sc & Eng. Architecture | Projectmanager / Architekt 

Ścieżka zawodowa

 MIASTOPROJEKT WROCŁAW | Projectmanager

 Metroplan Polska | Projectmanager / Senior Architect

 PCC Rokita SA| Projectmanager

 Saller Bau GmbH  | Projectmanager

 Womak Holding | Projectmanager

 Ozone | Architekt

w Miastoprojekt Wrocław od 2021 r.

Tomasz Podzielny posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w przygotowaniu inwestycji
budowlanych od fazy przygotowawczej przez realizacyjną aż do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie i uruchomienia instalacji. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej i realizuje projekty o charakterze przemysłowym i technologicznym - głównie
chemicznym. Jest specjalistą w zakresie projektowania BIM 3D, 4D i 5D. Specjalizuje się w
harmonogramowaniu oraz opracowaniu budżetów inwestycyjnych na bazie modelu BIM 3D.
Znajomość procesów inwestycyjnych i technologicznych umożliwia mu precyzyjne planowanie
prac i wdrażanie procesów optymalizacyjnych (value engineering) oraz tworzenie wariantów
prowadzenia robót i analiz budżetowych. Tomasz ma doświadczenie w pełnieniu funkcji
inżyniera zgodnie ze standardem FIDIC w formułach EPCM, EPC oraz Construction,
a prywatnie jest zarządzany przez swojego Yorka.



BIO Andrzej Warcholak
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Prawnik | Dyrektor ds. rozwoju

Ścieżka zawodowa

 Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o.| Dyrektor ds. rozwoju

 Saller Bau GmbH  | Przedstawiciel ds. zakupu nieruchomości

 Prospector sp. z o.o.| Prezes zarządu

w Miastoprojekt Wrocław od 2015 r. 

Andrzej Warcholak jest dyrektorem ds. rozwoju Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o., działającej na
rynku zarządzania inwestycjami budowlanymi i projektowania – w tym projektowania BIM 3D, 4D,
5D oraz szeroko pojętym rynku energetycznym.

Zajmuje się doradztwem w przedmiocie zarządzania projektami inwestycyjnymi w formułach 
EPCM, EPC i Construction oraz doradztwem prawnym w zakresie organizacji projektów 
budowlanych. Od ponad 20 lat działa na rynku inwestycji budowlanych, a w ostatnich 8 latach 
koncentruje się na rynku przemysłowym, wspomagając firmy polskie i zagraniczne w realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych. 

Andrzej jest prawnikiem z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii zarządzania, a dobre 
rozumienie rynku ułatwia mu dodatkowe wykształcenie managerskie. Lubi zagadnienia związane 
z planowaniem, analizą danych i szukaniem rozwiązań opartych na danych. Uwielbia ludzi i naukę 
języków.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
ul. Snopkowa 2B, 52-225 Wrocław

tel. +48 71 342 92 93
www.miastoprojektwroclaw.pl

Informacje zawarte w prezentacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. Dalsze kopiowanie i przekazywanie dalej dokumentu jest zabronione.

Andrzej Warcholak

DYREKTOR DS. ROZWOJU
tel. +48 532 070 468
e-mail: a.warcholak@miastoprojektwroclaw.pl

https://pl.linkedin.com/company/miastoprojekt-wroc%C5%82aw-sp.-z-o.o.
https://pl.linkedin.com/company/miastoprojekt-wroc%C5%82aw-sp.-z-o.o.
mailto:a.warcholak@miastoprojektwroclaw.pl

