
Bu�dow�nic�two
Róż�no�rod�ność� funk�cjo�nal�-

na obiek�tów�i usług�zre�ali�zo�wa�-
nych�do�tych�czas�przez�Kor�po�ra�-
cję� Ra�dex S.A.,� a tak�że� du�ży
sto�pień�zło�żo�no�ści�pro�ce�sów�tech�-
no�lo�gicz�nych,�roz�miar�przed�się�-
wzięć,�no�wo�cze�sność�za�rzą�dza�-
nia� i wy�so�ka� ran�ga� part�ne�rów
kon�trak�to�wych,� spra�wia�ją,� że
Kor�po�ra�cja�Ra�dex S.A.�zdo�by�ła
uzna�nie� ja�ko� przed�się�bior�stwo
wy�jąt�ko�we�i uni�kal�ne�napol�skim
ryn�ku,� speł�nia�ją�cy� naj�wyż�sze
stan�dar�dy�eu�ro�pej�skie�i świa�to�we.
Peł�ni� dziś� ro�lę� ko�or�dy�na�to�ra
przed�się�wzięć�in�we�sty�cji�bu�dow�-
la�nych,�po�cząw�szy�odkon�cep�cji,
po�przez�pro�ces�uzgod�nień�oraz
ich�ak�cep�ta�cję�i or�ga�ni�za�cję�fi�nan�-
so�wa�nia,�aż�pobu�do�wę�i prze�ka�-
za�nie�go�to�wych�obiek�tów�doużyt�-
ko�wa�nia.� Spe�cjal�no�ścią� spół�ki
jest�rów�nież�peł�nie�nie�funk�cji�in�-
we�sto�ra�za�stęp�cze�go�dla�skom�pli�-
ko�wa�nych,�du�żych�pro�jek�tów�in�-
we�sty�cyj�nych,�w tym�pro�jek�tów
re�ali�zo�wa�nych�po raz�pierw�szy
na te�re�nie�Pol�ski.�–�Wszcze�gól�no�-
ści�do�ty�czy�to�bu�do�wy�obiek�tów,
któ�rych�pa�ra�me�try�nie�są�prze�wi�-
dzia�ne�przez�ist�nie�ją�ce�prze�pi�sy
i wa�run�ki� tech�nicz�ne� bu�do�wy
w na�szym�kra�ju�–�pod�kre�śla�Ja�-
nusz�So�bie�raj,�Pre�zes�Za�rzą�du
Kor�po�ra�cji�Ra�dex S.A.�
Kor�po�ra�cja�Ra�dex�prze�pro�wa�-
dzi�ła� m.in.,� uzna�wa�ny� dziś

zawzor�co�wo�zre�ali�zo�wa�ny,�rów�-
nież�wza�kre�sie�Part�ner�stwa�Pu�-
blicz�no�-Pry�wat�ne�go,�pro�ces�in�we�-
sty�cyj�ny,� obej�mu�ją�cy� swym
za�się�giem�te�ren�opo�wierzch�ni�bli�-
sko150ha�zlo�ka�li�zo�wa�ny�nawar�-
szaw�skim�Be�mo�wie,�po�wią�za�ny
z bu�do�wą� osie�dli� miesz�ka�nio�-
wych� o peł�nej� in�fra�struk�tu�rze
w są�siedz�twie�za�byt�ko�we�go,�by�-
łe�go� woj�sko�we�go� For�tu� Be�ma
wWar�sza�wie.�Na tym�zre�wi�ta�li�-
zo�wa�nym� te�re�nie� spół�ka,� ja�ko
in�we�stor�za�stęp�czy�re�ali�zo�wa�ła
bu�do�wę�Osie�dla�Par�ko�we�go�na1,7
tys.� miesz�kań,� któ�re� zdo�by�ło
uzna�nie�eks�per�tów�zaza�sto�so�wa�-
ne�no�wa�tor�skie�opra�co�wa�nia�pla�-
nu�prze�strzen�ne�go.
Jed�nym� z klu�czo�wych� osią�-

gnięć�w za�kre�sie�bu�dow�nic�twa
miesz�ka�nio�we�go,� zre�ali�zo�wa�-
nych� przez�Kor�po�ra�cję� Ra�dex
jest� rów�nież� bu�do�wa� osie�dla
miesz�ka�nio�we�go�Mo�czy�dło�Pół�-
noc� na war�szaw�skim�Ur�sy�no�-
wie.�Kor�po�ra�cja�Ra�dex�zy�ska�ła
uzna�nie�za nie�zwy�kle�spraw�ne
za�rzą�dza�nie�pro�ce�sem�in�we�sty�-
cyj�nym�dla 19�pod�mio�tów�w tym
de�we�lo�pe�rów,�spół�dziel�ni�miesz�-
ka�nio�wych�oraz�sa�mo�rzą�du�Ur�-
sy�no�wa.�

Mi�sje�nie�moż�li�we
Do in�nych�przed�się�wzięć,�wy�-
róż�nia�ją�cych�Kor�po�ra�cję�Ra�dex
na tle�bran�ży,�na�le�żą�m.in.:�udział

w bu�do�wie�obiek�tów�i urzą�dzeń
tech�no�lo�gicz�nych� naj�więk�szej
w Pol�sce�oczysz�czal�ni�ście�ków
„Czaj�ka”�wWar�sza�wie�(wy�ko�na�-
nie� sys�te�mu� na�po�wie�trza�nia
Schu�ma�cher�uzna�no�za naj�szyb�-
szą�na świe�cie�re�ali�za�cję�te�go�ty�-
pu)� czy� udział� w two�rze�niu
pierw�szej� w Pol�sce
spół�ki�ce�lo�wej�do bu�-
do�wy� oczysz�czal�ni
ście�ków� „Po�łu�dnie”
wWar�sza�wie.�
Kor�po�ra�cja� Ra�dex

mia�ła� też� swój� du�ży
udział�wmo�der�ni�za�cji
Mię�dzy�na�ro�do�we�go
Dwor�ca� Lot�ni�cze�go
naOkę�ciu,�dla�któ�re�go
prze�pro �wa�dzo�no
grun�tow�ną� mo�der�ni�-
za�cję� i prze�bu�do�wę
Ba�zy� Tech�nicz�nej,
zmo�der�ni�zo�wa�no�sta�-
cję� ra�dio�lo�ka�cyj�ną,
wie�żę�na�pro�wa�dza�nia
ikon�tro�li�lo�tów�(przyza�cho�wa�niu
cią�głej,�nie�prze�rwa�nej�pra�cy�lot�-
ni�ska).�
Kor�po�ra�cja� Ra�dex S.A.� ma

naswo�im�kon�cie�rów�nież�re�ali�za�-
cję�du�żych�i no�wo�cze�snych�cen�-
trów�dys�try�bu�cyj�nych�i han�dlo�-
wych� w War�sza�wie,� Ło�dzi,
Olsz�ty�nie�czy�Ra�szy�nie.�Spół�ka
uczest�ni�czy�ła� m.in.� w kon�sor�-
cjum�bu�do�wy�Cen�trum�Han�dlo�-
wo�-Usłu�go�we�go�War�sza�wa�Wi�-
leń�ska,� któ�re� jest� je�dy�nym
w Eu�ro�pie� cen�trum� han�dlo�wo�-
-usłu�go�wym�zdo�pro�wa�dzo�ną�ko�-
mu�ni�ka�cją�ko�le�jo�wą.�–�Oka�za�ło
się,�że�na3�mie�sią�ce�przedod�da�-
niem�tej�in�we�sty�cji�doużyt�ku,�ter�-
min�ukoń�cze�nia�był� za�gro�żo�ny.
Wów�czas�in�we�sto�rzy�po�wie�rzy�li
nam�ko�or�dy�na�cję�dzia�łań�głów�ne�-
go� wy�ko�naw�cy� i 80� pod�wy�ko�-

naw�ców�–�za�zna�cza�pre�zes�Ja�-
nusz�So�bie�raj.�–�To�dzię�ki�te�mu
ter�min�ukoń�cze�nia�zo�stał�do�trzy�-
ma�ny,�a osta�tecz�ną�de�cy�zję�o po�-
zwo�le�niu�na użyt�ko�wa�nie�wy�da�-
no�na4�go�dzi�ny�przeduro�czy�stym
otwar�ciem�obiek�tu.�To�po�twier�-
dza,�że�z na�mi�sta�je�się�moż�li�we,

to� co� wcze�śniej� wy�da�wa�ło� się
nie�moż�li�wym�do zre�ali�zo�wa�nia.�
Na prze�strze�ni 20�lat�ist�nie�nia,

ta�kich�mi�sji�nie�moż�li�wych�re�ali�-
za�cji,� Kor�po�ra�cja� Ra�dex S.A.
prze�pro�wa�dzi�ła�wie�le,�tak�że�wza�-
kre�sie�bu�dow�nic�twa�spe�cjal�ne�go.
War�to� tu� wy�mie�nić� wy�ko�na�nie
naj�no�wo�cze�śniej�szej�w Eu�ro�pie
sta�cji�prób�sil�ni�ków�dosa�mo�lo�tów
od�rzu�to�wych� Bo�eing� i F16,� co
zo�sta�ło�ofi�cjal�nie�uzna�ne�przez�in�-
we�sto�ra�(Ge�ne�ral�Elec�tric)�zanaj�-
lep�szą� re�ali�za�cję� te�go� ty�pu
na świe�cie.
War�tym�od�no�to�wa�nia�jest�rów�-

nież�re�ali�za�cja�prze�nie�sie�nia�czę�-
ści�Woj�sko�wych�Za�kła�dów�Lot�ni�-
czych�w War�sza�wie,�w związ�ku
z ko�niecz�no�ścią�prze�ka�za�nia�te�-
re�nu�podbu�do�wę�tra�sy�S8.�Przed�-
się�wzię�cie�prze�nie�sie�nia�za�kła�-

dów�uda�ło�się�zre�ali�zo�wać�na1,5
ro�ku�przedusta�lo�nym�ter�mi�nem,
dzię�ki�cze�mu�o12�mie�się�cy�wcze�-
śniej�od�da�no�do użyt�ku�tra�sę.

Nie�ru�cho�mo�ści
W ce�lu� spraw�ne�go� za�rzą�dza�-

nia�iob�słu�gi�nie�ru�cho�mo�ści�ko�mer�-
cyj�nych,� na�le�żą�cych
do Kor�po�ra�cji� Ra�-
dexS.A.,�z jej�or�ga�ni�za�-
cji�wy�od�ręb�nio�no�osob�-
ną�struk�tu�rę�zaj�mu�ją�cą
się�za�rzą�dza�niem�nie�-
ru�cho�mo�ścia�mi.�
Spół�ka�za�rzą�dza�zlo�-

ka�li�zo�wa�nym�w War�-
sza�wie,�w ob�rę�bie�ulic
Ma�ry�wil�skiej,� Da�ni�-
szew�skiej� i Od�lew�ni�-
czej,�kom�plek�sem�„Ra�-
dex�Park�Ma�ry�wil�ska”,
z obiek�ta�mi�ma�ga�zy�-
no �wo �-b iu �ro �wy �mi
opow.�bli�sko30�tys.�m2.
Ofer�ta�wy�naj�mu�skie�-

ro�wa�na jest�doma�łych�i śred�nich
firm,�któ�rych�wy�ma�ga�nia�obej�-
mu�ją� do�god�ną� lo�ka�li�za�cję� dla
cięż�kie�go�trans�por�tu�sa�mo�cho�do�-
we�go,� a jed�no�cze�śnie� umoż�li�-

wia�ją�cą�szyb�kie�do�tar�cie�do cen�-
trum� War�sza�wy.� Obiek�ty� cen�-
trum�biz�ne�so�we�go�po�sia�da�ją�ca�-
łą� nie�zbęd�ną� in�fra�struk�tu�rę,
wy�ma�ga�ną�od obiek�tów�te�go�ty�-
pu,�a dzię�ki�swej�ka�me�ral�no�ści
i wy�jąt�ko�wej�dba�ło�ści�o te�re�ny
zie�lo�ne�da�ją�na�jem�com�kom�fort
pra�cy�i wy�tchnie�nie�odmiej�skie�-
go� zgieł�ku.� Wy�róż�ni�kiem� te�go
kom�plek�su� jest� tak�że� świet�ny
ser�wis�ofe�ro�wa�ny�przez�Kor�po�-
ra�cję�Ra�dex,�co�pod�kre�śla�ją�na�-
jem�cy�w bez�po�śred�nich�roz�mo�-
wach.�
Naj�bliż�sze�pla�ny�dal�sze�go�roz�-

wo�ju�Par�ku�obej�mu�ją�re�ali�za�cję
bu�do�wy�kil�ku�no�wo�cze�snych�bu�-
dyn�ków�ma�ga�zy�no�wo�-biu�ro�wych
o łącz�nej� po�wierzch�ni� bli�sko
tys. 30�tys.�m2,�prze�zna�czo�nych
na wy�na�jem,�tak�że�w za�kre�sie
de�dy�ko�wa�nym� pod kon�kret�ne
ocze�ki�wa�nia�klien�tów�(tzw.�Bu�-
ilt�to�su�it).�Pierw�szy�z bu�dyn�ków,
ofe�ru�ją�cy�uni�kal�ne�roz�wią�za�nia
w tym�seg�men�cie,�zo�sta�nie�od�da�-
ny�do użyt�ko�wa�nia�już�w przy�-
szłym�ro�ku.

Ma�rek�Przy�byl�ski,

Ja�cek�Ma�jew�ski

BU �DOW �N I C �TWO I N I E �RU �CHO �MO �ŚC I � Kor�po�ra�cja�Ra�dex S.A.�–�ob�słu�ga�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nych,�wy�na�jem�nie�ru�cho�mo�ści�użyt�ko�wych�

Nie�moż�li�we�sta�je�się�moż�li�we
Kor�po�ra�cja�Ra�dexS.A.�(War�sza�wa)�na�le�ży�dogro�na czo�łów�ki�pol�-
skich�wy�ko�naw�ców�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nych�i ob�słu�gi�nie�ru�cho�-
mo�ści�użyt�ko�wych.�Zdo�by�wa�jąc�do�świad�cze�nia�z każ�de�go�eta�pu
pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go,�ukształ�to�wa�ła�i ugrun�to�wa�ła�swo�ją�po�zy�-
cję�spe�cja�li�stycz�nej�fir�my,�któ�rej�ofer�tę�sta�no�wią�m.in.:�usłu�gi�ko�-
or�dy�na�cji�du�żych�pro�ce�sów�in�we�sty�cyj�nych�o wy�so�kim�stop�niu
skom�pli�ko�wa�nia,�za�stęp�stwa�in�we�sty�cyj�ne�go,�nad�zo�ru�nad re�ali�-
za�cja�mi�in�we�sty�cji,�oraz�bu�do�wy�obiek�tów�w ge�ne�ral�nym�wy�ko�-
naw�stwie.�W2009�ro�ku�przed�się�bior�stwo�świę�to�wa�ło�ju�bi�le�usz 20-
le�cia�dzia�łal�no�ści.

Naj�waż�niej�sze�na�gro�dy�za re�ali�za�cje�przed�się�wzięć�in�we�sty�cyj�nych
Kor�po�ra�cji�Ra�dex:
– Pierw sza Na gro da dla pro jek tu Sta cji prób sil ni ków lot ni czych dla Woj sko wych

Za kła dów Lot ni czych w 2004,
– Zło ta Od zna ka „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa” przy zna na przez Kra jo wy Zwią -

zek Pra co daw ców Bu dow nic twa w 2004 i 2010 r.,
– Me dal Eu ro pej ski Urzę du Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej dla Osie dla „Par -

ko we go” w War sza wie Be mo wo w 2007 r.,
– Bu do wa Ro ku 2009 dla pro ce su in we sty cyj ne go bu do wy osie dli miesz ka nio -

wych zwią za nych z re wi ta li za cją za byt ko wych obiek tów For tu Be ma po wią -
za nych z in ny mi in we sty cja mi War sza wa Be mo wo. – ty tuł Ga ze li Biz ne su, 

– „Zło ta Kiel nia” 2010,
– Me dal w uzna niu wy bit nych osią gnięć w za kre sie re ali za cji prac in we sty cyj -

nych w Pol sce przy zna ny przez Ka pi tu łę Me da lu PAN im. Ta de usza Ko tar biń -
skie go 2010 r., 

– 2011 r.- No mi na cja do Go dła Te raz Pol ska, 
– Ty tuł „Am ba sa do ra Pol skiej Go spo dar ki” w ka te go rii „Kre ator Roz wią -

zań XXI Wie ku” przy zna ny przez Ju ry Kon kur su Bu si ness Cen tre Club pod pa -
tro na tem Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych – 2011 r.

Osie�dle�Par�ko�we�wWar�sza�wie


