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Szanowni Państwo,

Jako firma świadcząca usługi nadzoru i zastępstwa inwestorskiego zapewniamy 
kompleksową obsługę prowadzonych inwestycji – w branżach konstrukcyjno – budowlanej, 
drogowej, instalacyjnej i elektrycznej: 

- branża budowlana i drogowa - Jacek Pawłowski nr uprawnień: UAN.I.7342/17/96
- branża elektryczna – Janusz Brzezowski nr uprawnień: E-63/84
- branża instalacyjno-sanitarna – Marian Niedziałek nr upr: S-171/75

Jako zespół inspektorów stale współpracujących, zapewniamy kompleksowy nadzór i 
koordynację międzybranżową.

Poniżej  krótki  opis  prowadzonych  Przeze  mnie  dotychczas  robót  w  odniesieniu  do 
załączonego CV począwszy od projektów ostatnich:

Modernizacja  stacji  paliw  Orlen  S.A.  na  podstawie  ramowej  umowy  jako  inwestor 
zastępczy
Modernizacja stacji paliw Orlen Premium: Biecz, Przemyśl , Bircza, Tarnobrzeg, Rymanów, 
Łopoń, Stalowa Wola, Agatówka, Krasnystaw, Ryki, Lubaczów.

Rozbudowa i  modernizacja baz magazynowych PKN Orlen: BM82 Żurawica i BM81 
Olszanica
Modernizacja baz magazynowych paliw BM 81 Olszanica / Kraków oraz BM 82 Żurawica / 
Przemyśl wraz z budową nowej infrastruktury technologicznej i drogowej, modernizacją i 
budową nowych zbiorników, budową nowych terminali załadunkowych: dla PKN Orlen S.A. 
- inspektor nadzoru 

Budowa osiedla „Słoneczna Reduta” w Rzeszowie dla Inmax Sp z o o
Budowa zamkniętego osiedla - 85 mieszkań - (ogrodzonego i monitorowanego) z parkingiem 
podziemnym  przy ul. Strzelniczej w Rzeszowie - pełen nadzór inwestorski

Budowa stacji paliw "Premium" dla PKN Orlen S.A
Budowa stacji paliw w Rzeszowie ul. Przemysłowa -  inspektor nadzoru

Budowa stacji paliw dla Lotos Paliwa Sp. z o.o. 
Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzeszowie przy ul. Batalionów 
Chłopskich - kompleksowa realizacja inwestycji jako pełnomocnik inwestora, począwszy od 
procedur administracyjnych po pełen nadzór inwestorski

Budowa stacji paliw dla Lotos Paliwa Sp. z o.o. 
Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej - 
pełnomocnik inwestora,  procedury administracyjne i nadzór inwestorski

Budowa stacji paliw "Bliska" dla PKN Orlen S.A
Budowa stacji paliw w Gorzycach -  inspektor nadzoru
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Budowa stacji paliw "Premium" dla PKN Orlen S.A
Budowa stacji paliw w Połańcu -  inspektor nadzoru

Budowa: Projekt PKN Orlen Olefin II Revamp II
Rozbudowa  i  modernizacja  zakładu  Olefin  II  na  terenie  Petrochemii  w  Płocku  jako 
rozszerzenie  projektu  Revamp I  o  nowe  instalacje,  piąty  piec  do  krakingu  oraz  budowę 
kriogenicznego zbiornika etylenu o pojemności 8.000 m3.
Moja  funkcja to inspektor nadzoru.

Budowa: Projekt PKN Orlen Olefin II Revamp 
Rozbudowa i modernizacja zakładu Olefin II na terenie Petrochemii w Płocku. Projekt polega 
na rozbudowie i  wzmocnieniach istniejących struktur  technologicznych,  budowie nowych 
instalacji i struktur, budowie 4 pieców do krakingu oraz zbiorników i wież rafinacyjnych (w 
tym 2 o wys. ok. 98 m) na 10 działkach kombinatu. Wartość projektu to ok. 500 mln Euro.
Moja  funkcja to inspektor nadzoru.

Budowa: Aquapark-Spa Centre Zakopane
Budowa kompleksu Aquaparku w Zakopanem na zboczu Antałówki przy ul. Jagiellońskiej.
Kompleks wzniesiony został na 3 poziomach (tarasowo) w zboczu wzniesienia, co pociągało 
ze  sobą  konieczność  wykonania  robót  ziemnych  w  wielkości  ok.  60.000  m3  oraz 
wzmacniania wyłomów poziomymi kotwami wierconymi. Łączna kubatura kompleksu to ok. 
74.000 m3, 5 basenów, atrakcje, zjeżdżalnie.
Konstrukcja  obiektu  monolityczna  żelbetowa  (betony  szczelne)  na  dodatkowo 
stabilizowanym podłożu, konstrukcja dachu z drewna klejonego oraz fasady aluminiowo – 
szklane na konstrukcji stalowej..
Budowa wykonywana była w ramach Projektu Geotermalnego Podhale ze środków PHARE 
LSIF (stan surowy zamknięty)
Do chwili obecnej wykonano stan surowy zamknięty, roboty wykończeniowe wstrzymano do 
czasu pozyskania przez inwestora środków finansowych.
Uczestniczyłem jako konsultant w opracowywaniu wstępnego projektu architektonicznego 
oraz przy opracowywaniu materiałów przetargowych na zasadach FIDIC oraz w procedurze 
przetargowej,  później  jako  inspektor  nadzoru  koordynator  (lider  zespołu  inspektorów 
branżowych).

Budowa: Remont i  modernizacja dwóch budynków Domu Pracy Twórczej ZAiKS w 
Zakopanem
Remont wraz z rozbudową infrastruktury Domu Pracy Twórczej  stowarzyszenia ZAiKS w 
Zakopanem  wraz  ze  zmianą  elewacji  i  dachów.  Pełniona  funkcja:  inspektor  nadzoru 
koordynator.

Budowa: Remont, modernizacja i rozbudowa Domu Pracy Twórczej ZAiKS w Krynicy
Budowa  polegała  na  wykonaniu  częściowych  wyburzeń  obiektu  (  w praktyce  ok.  75%), 
dobudowie  skrzydła  (powiększenie  kubatury  o  50%),  nadbudowie  piętra,  wymianie 
wszystkich stropów (4 kondygnacje)   i wykonaniu nowego dachu oraz dobudowie garaży, 
hallu recepcji, kawiarni i 2 tarasów, z pogłębieniem piwnic i wzmacnianiem fundamentów. 
Całkowitej zmianie uległa aranżacja obiektu. Zaprojektowano go na standard bardzo wysoki 
(pokoje 1 i 2 osobowe), z salą fitness, sauną, rehabilitacją, nową kuchnią i salą jadalną oraz 
ogrodem zimowym z tarasem na ostatniej kondygnacji. Kontrakt obejmował oddanie obiektu 
„pod klucz” z umeblowaniem i wyposażeniem oraz rozbudowę infrastruktury zewnętrznej. 
Pełniona funkcja:  inspektor nadzoru koordynator (lider zespołu inspektorów branżowych), 
wcześniej  wykonywałem  inwentaryzację  istniejących  obiektów  oraz  uczestniczyłem  w 
pracach projektowych.

Budowa:  Sieci  ciepłownicze  wraz  ze  stacjami  wymiennikowymi  w  ramach  projektu 
Geotermalnego Podhale
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Projekt  polegał  na  budowie  systemu ciepłowniczego w Zakopanem i  okolicach na  bazie 
wykorzystania  ciepła  wód  termalnych  z  odwiertów  głębinowych.  Moją  rolą  był  nadzór 
techniczny nad prowadzonymi robotami jako inspektor nadzoru (lider zespołu inspektorów 
branżowych) oraz koordynacja inwestycji na linii projektant – inwestor – wykonawca. 

Projekt: Projekt Geotermalny Podhale
Projekt  polegał  na  budowie  systemu ciepłowniczego w Zakopanem i  okolicach na  bazie 
wykorzystania ciepła wód termalnych z odwiertów głębinowych. Jest to największy projekt 
geotermalny w Polsce i jeden z większych w Europie. Moją rolą był nadzór i doradztwo 
techniczne, nadzór nad pracami projektowymi i realizacją projektów – Podhale Geothermal 
Project,  Gas Engines Implementation Project  finansowanych przez PHARE, GEF, DEPA, 
Wold Bank.  Uczestniczyłem w bezpośrednim nadzorze technicznym, w przygotowywaniu 
założeń projektowych, przygotowywaniu dokumentacji  przetargowych na zasadach FIDIC 
oraz przy ocenie ofert przy ścisłej współpracy z NFOŚiGW, oraz z centalą w Houe&Olsen 
Colsuntants  &  Specifying  Engineers  A/S  w  Danii  (Home  Office)  oraz  PEC  Geotermią 
Podhalańską S.A. jako beneficjentem.

Projekt: Zakład Konstrukcji Aluminiowych Resbud S.A. w Rzeszowie
Moim zadaniem jako kierownika zakładu było stworzenie bazy zakładu (hala produkcyjna), 
biura kierownictwa i biura projektowego w ramach RPBP Resbud S.A. w Rzeszowie oraz 
szkolenie załogi i uruchomienie produkcji.

Budowa: Restmuellheizkraftwerk Boeblingen
Budowa  spalarni  śmieci  w  pobliżu  Stuttgartu  w  Niemczech  w  technologii  żelbetowej  – 
monolitycznej (od podstaw). Na tej budowie byłem kierownikiem robót na 4 z 6 obiektów 
wchodzących w skład kompleksu w ramach kontraktu Polservice – Wolf & Mueller GmbH.

Budimex – Rzeszów Sp. z o.o.
W firmie  Budimex  pracowałem  jako  oddelegowany  do  Budimex  Warszawa  na  budowę 
Kredyt Bank I o/Warszawa (Wola), później jako specjalista d/s eksportu oddelegowany do 
Budimex  Niederlassung  Koeln  w  Niemczech  do  obsługi  kontraktów  Budimex  Rzeszów, 
równolegle jako majster budowy oczyszczalni ścieków i systemu ściekowego miasta i gminy 
Błażowa.

Budowa:  TEWS GmbH oraz Heizkraftwerk 2  Altbach/Deizisau Neckarwerke A.G.  , 
Niemcy
W ramach kontraktu firmy Peter’s Sp. z o.o. pracowałem jako kierownik kontraktu z TEWS 
Maschinen- und Stahlbau Dueren przy prefabrykacji  struktur stalowych oraz jako majster 
budowy  Heizkraftwerk  2  Altbach/Deizisau  –  budowy  drugiego  bloku  elektrowni 
Neckarwerke A.G. w technologii żelbetowej – monolitycznej.

Budowa: Remont i modernizacja DW NBP „Bankowiec” w Zakopanem
Budowa polegała na kompletnym remoncie i rozbudowie obiektu pochodzącego z roku 1923, 
z wymianą stropów (4 kondygnacje),  nadbudową piętra, dobudową klatki schodowej oraz 
rozbudową infrastruktury. Na tej budowie pełniłem funkcję majstra budowy.

Równolegle współpracuję z biurami i pracowniami architektonicznymi w zakresie doradztwa 
technicznego, ocen technicznych obiektów oraz kosztorysowania.:

 Pracownia Projektowa Archi C&D M. Chrobak / A. Depa, Rzeszów
 Biuro Projektów Kalita G. Kalita, Rzeszow
 Autorska Pracownia Architektoniczna JAR Zenon Remi, Zakopane
 Pracownia Architektoniczna TOM Tomasz Gluziński, Zakopane

Z poważaniem
Jacek Pawłowski
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      NCOM   USŁUGI INWESTYCYJNENCOM   USŁUGI INWESTYCYJNE
            mgr inż. Jacek Pawłowski                   
            ul. Krośnieńska 36/7                            e-mail:  ancom@pf.pl
           35-505 Rzeszów                                    tel.  0 604 568 197

NIP: 813-147-16-90    REGON: 492689061

Office: 
Ancom Usługi Inwestycyjne Jacek Pawłowski
ul. Szopena 27/1
35-055 Rzeszów

Dear Sirs,

As a company providing  project management and/or technical supervising services we 
secure a complete service of inwestment process with all technical branches: construction, 
roads, plumbing/piping, process and production piping, firefighting piping, HVAC etc. and 
electrical /wiring, security/monitoring and control systems:

- construction branch - Jacek Pawłowski, authorisation: UAN.I.7342/17/96
- electrical branch – Janusz Brzezowski authorisation: E-63/84
- piping – Marian Niedziałek authorisation: S-171/75

As a team of supervising inspectors we secure a full supervision and coordination
Podkarpackie Voivodship will become the main area of business activities.

Hereunder you will find a brief description of works supervised by me in reference to 
the attached CV starting from the last job:

Projects –  modernization and overhaul  of  Orlen Premium gas stations as a  Client's 
proxy
Gas stations overhauls:  Biecz,  Przemyśl  ,  Bircza,  Tarnobrzeg,  Rymanów, Łopoń, Stalowa 
Wola, Agatówka, Krasnystaw, Ryki, Lubaczów.

Project: PKN Orlen SA fuels storage plants: BM82 in Zurawica and BM81 in Olszanica
New infrastructure objects / technology / roads, modernization of existing storage tanks and 
development of new ones, new loading terminals on the fuels storage plants for PKN Orlen 
S.A.

Project: “Sloneczna Reduta” apartment complex for  Inmax Sp z o.o. 
Development  of  housing  estate  “Sloneczna  Reduta”  with  underground  car  park  (85 
apartments),  Strzelnicza St. in Rzeszow, fenced and closed complex with monitoring system 
- complete supervision (inspector & superintendent).
More details: www.inmax.pl

Gas station for PKN Orlen S.A.
Development of gas station "Premium" in Rzeszów ul. Przemyslowa - supervising inspector
 
Gas station for Lotos Paliwa Sp. z o.o.
Development  of  gas  station  with  infrastructure  in  Rzeszów,  ul.  Batalionow  Chlopskich, 
complete  investment  service  as  a  client's  proxy,  with  complete  supervision  (inspector  & 
superintendent).

Gas station for Lotos Paliwa Sp. z o.o.
Development  of  gas  station  with  infrastructure  in  Rzeszów,  ul.  Warszawska,  complete 
investment service as a client's proxy, official procedures, civil works supervising inspector
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Gas station for PKN Orlen S.A.
Development of gas station "Bliska" in Gorzyce - supervising inspector

Gas station for PKN Orlen S.A.
Development of gas station "Premium" in Polaniec - supervising inspector

Project: PKN Orlen Olefin II Revamp II Plock, Poland
Extension and modernization of Olefin II plant in area of Petrochemia Płock as Revamp I 
project  extension  by  new  equipments,  5th cracking  heater  and  construction  of  8,000  m3 

cryogenic ethylene storage tank.
These Projects will increase the output of  the existing ethylene plant for 50% up to 600,000 
tons of ethylene and 315,000 tons of propylene per year.
Occupied position: steel structures supervising inspector.

Project: Projekt PKN Orlen Olefin II Revamp Plock, Poland
Extension and modernization of Olefin II plant in area of Petrochemia Płock. Project consists 
of  extension and reinforcing of  existing structures,  development  of  new installations and 
structures, construction of 4 hydrocracking heaters as well as vessels and columns (including 
2 ones 98 m high) in 10 areas of the 
works. Project value is about €250 mln.
Occupied position:  steel structure supervising inspector.

Project: Aquapark-Spa Centre Zakopane, Poland
Construction of Aquapark in Zakopane on the hillside of Antałówka in the Jagielońska street.
Complex was terraced on 3 levels on the slope of the hill which resulted in earth works of 
capacity of 60,000 m3 and reinforcing of the breaches with horizontally drilled anchors. The 
total cubic capacity was 74,000 m3, 5 swimming pools, slides, leisure amenities.
Monolithic  reinforced  concrete  structure  (water-tight  concrete)  on  additionally  stabilized 
ground, roof structure of timber, glazed aluminum facades.
The project was a part of Podhale Geothermal Project and financed by PHARE LSIF (closed 
“raw state”).
Up to now constructional works were finished and finish works were suspended until new 
financing will be obtained by the client.
I  took  a  part  as  a  consultant  in  developing  of  preliminary  architectonical  design  and 
preparation of tender materials based on FIDIC rules and in tender procedure, afterwards as a 
superintendent  (leader  of  a  team  of  branch  supervisors)  and  construction  supervising 
inspector.

Project: Repair and modernization of two buildings of Dom Pracy Twórczej ZAiKS in 
Zakopane, Poland
Repair  with extension of infrastructure of  Dom Pracy Twórczej  of ZAiKS association in 
Zakopane  with  exchange  of  facades  and  roofs.  Occupied  position:  superintendent  and 
supervising inspector.

Project:  Repair,  modernization  and  extension  of  Dom  Pracy  Twórczej  ZAiKS  in 
Krynica, Poland
The project consisted in partial demolition of the building (practically almost 75%), building 
of the wing (cubic capacity enlarged by 50%), additional floor, exchanging of all 4 floor slabs 
and making of new roof, garages, hall of reception, café and 2 terraces with deepening of the 
cellars and strengthening of the foundations. The arrangement of the building was completely 
modified. It was designed in high standard (one or two persons room) with fitness room, 
sauna, rehabilitation rooms, new kitchen and dining room and “winter garden” with terrace 
on the highest floor. The contract included turning over the turnkey building with furniture 
and  all  fittings  as  well  as  extension  of  the  outer  infrastructure.  Occupied  position: 
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superintendent (leader of a team of branch supervisors) and supervising inspector before I 
prepared drawing up existing objects and took part in design process.

Project: Heat distribution network with heat exchange stations as a part of Podhale 
Geothermal Project 
Project consisted a construction of heat distribution networks, pumping station and several 
boiler station in the city. Occupied position: supervising inspector and design coordinator. 

Project: Podhale Geothermal Project 
The geothermal installation is a closed system in which hot waters from the interior of the 
Earth flow out onto the surface thanks to exploiting the bore holes, give the heat to the water 
in the system and are pressed through absorptive bore holes back to the bed. Geothermal 
energy  can  be  classified  as  renewable  because  its  source  –  the  hot  Earth  interior  –  is 
practically inexhaustible. The heat generated in this way is used to heat buildings and for 
preparation of hot usable water. The Project consisted in a development of District Heating 
Network in Zakopane and neighborhood. It was a biggest geothermal project in Poland and 
one of biggest in Europe.
Podhale Geothermal  Project,  Gas Engines Implementation Project  have been financed by 
PHARE, Danish Environmental Protection Agency, GEF, World Bank funds, supported by 
EU and provided according FIDIC standards. The extension of Podhale Geothermal Project 
consisted also the implementation of three gas engines as a project extension.
Occupied  position:  Senior  Construction  Engineer  –  supervision  under  design  works  and 
technical support, preparing of tender procedures according to FIDIC standards with close 
cooperation with National Fund for Environmental Protection and Houe&Olsen Colsuntants 
& Specifying Engineers A/S Home Office in Denmark and Geotermia Podhalanska S.A. as a 
beneficiary.
More details: www.geotermia.pl

Project: Zakład Konstrukcji Aluminiowych Resbud S.A.  Rzeszow, Poland
Occupied position: Plant Manager for development of  base plant structure: workshop with 
equipment,  plant  office,  design  department,  also  crew  training  and  commencement  of 
fabrication.

Project: Restmuellheizkraftwerk Boeblingen, Germany
Construction of incinerating plant with heating and power plant in Boeblingen, Germany in 
the frames of contract between Polservice and Wolf & Mueller GmbH.
Occupied position: site foreman on 4 of 6 areas of site. More details: www.rbb.info

Budimex – Rzeszów Sp. z o.o., Poland
Occupied positions:
site foreman of overhaul and redevelopment of  Kredyt Bank Home Office in Warsaw
contract supervisor in Budimex Niederlassung Koeln, Germany
site foreman on Sewage Treatment Plant with sewage system in Blazowa

Project:  TEWS  GmbH  and  Heizkraftwerk  2  Altbach/Deizisau  Neckarwerke  A.G.  , 
Germany
In the frames of contract between Peter’s Sp. z o.o. and TEWS Maschinen- und Stahlbau 
Dueren I was employed as a Contract Manager. The contract consisted in a fabrication of 
steel structures.
In  the frames of contract  between Peter’s  Sp.  z  o.o.  and Wolff  & Mueller  GmbH I was 
employed  as  a  site  foreman  of  a  construction  of  power  plant  Heizkraftwerk  2 
Altbach/Deizisau – construction of 2nd power unit of Neckarwerke A.G. Power Plant. 

Project: Overhaul and modernization of  DW NBP „Bankowiec” in Zakopane, Poland
The project consisted in partial demolition of the 73 years old building, exchanging of all 
floor slabs and making of new roof, garages, hall of reception, restaurant, café, terrace with 
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deepening  of  the  cellars  and  strengthening  of  the  foundations.  The  arrangement  of  the 
building was completely modified. It  was designed in high standard (one or two persons 
room). Occupied position: site foreman. 

Paralell I provide close cooperation with architectural/design offices in the frames of cost 
estimating, technical advising and surveying:

• Design Studio Archi C&D M.Chrobak / A.Depa, Rzeszow, Poland
• Design Studio Kalita Rzeszow, Poland
• Architectural Studio JAR Zenon Remi, Zakopane, Poland
• Architectural Studio TOM Tomasz Gluziński, Zakopane, Poland

Sincerely Yours

Jacek Pawłowski
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CURRICULUM VITAE

1. Nazwisko: Pawłowski  
2. Imiona: Jacek Wojciech
3. Data urodzenia: 04.06.1969
4. Narodowość:polska
5. Stan cywilny: żonaty
6. Wykształcenie: wyższe techniczne

Uczelnia
( Lata od – do)

Stopnie naukowe, uzyskane dyplomy

Politechnika Rzeszowska, Wydz. Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska (1988-1993)

Magister inżynier budownictwa , specj. konstrukcje 
budowlane i inżynierskie

7. Znajomość języków:  W skali od 1 do 5 (1 – płynnie; 5 – podstawowy)

Język Czytanie Mowa Pisanie
polski 1 1 1
angielski 2 2 2
niemiecki 2 2 2

8. Członkostwo w organizacjach zawodowych:  
- Polski Związek Inżynierów Inżynierów Techników Budownictwa
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
- Komisja Budownictwa przy MOIIB
9. Inne zdolności: (np. Znajomość oprogramowania, etc.)  
- AutoCAD
- MS Office
- programy do kosztorysowania
- projektowanie architektoniczno – budowlane małych form
10. Obecne stanowisko:     
- inspektor nadzoru
11. Staż w obecnej firmie :   
  > 5 lat
12. Kluczowe kwalifikacje: (w odniesieniu do projektu) 
-  Uprawnienia  budowlane  do  kierowania   i  nadzorowania  robót  budowlanych  w  specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr UAN.I-7342/17/96
-  Organizacja i prowadzenie procesu budowlanego
-  Procedury FIDIC
- Doświadczenie w projektach finansowanych przez PHARE, DEPA, World Bank, GEF
13. Doświadczenie zawodowe w różnych krajach: 

Kraj Lata od - do
Niemcy 1994 – 1995, 1996, 1997

14. Doświadczenie zawodowe:
Lata od - 

do
Lokalizac

ja
Firma Stanowisko Opis działalności (odpowiedzialność)

2007 Poland PKN Orlen S.A. inwestor 
zastępczy

Modernizacje stacji paliw

2006- dziś Kraków/ 
Przemyśl

PKN Orlen S.A. Inspektor 
nadzoru

Modernizacja i rozbudowa baz magazynowych BM81 
i BM82 PKN Orlen SA

2006 - dziś Rzeszów, 
Polska Inmax Sp. z o.o. 

Inspektor 
nadzoru, 
koordynator

Budowa  zamkniętego  osiedla  mieszkaniowego 
Słoneczna Reduta w Rzeszowie, ul. Strzelnicza

2006 Rzeszów, 
Polska

Lotos Paliwa Sp. z 
o.o 

Inspektor 
nadzoru, 
realizator

Budowa stacji paliw Lotos
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2006 - dziś Rzeszów, 
Polska

Lotos Paliwa Sp. z 
o.o 

Inspektor 
nadzoru, 

Budowa stacji paliw Lotos

2006 Połaniec, 
Polska

PKN Orlen S.A. Inspektor 
nadzoru, 

Budowa stacji paliw Orlen  "Premium" w Połańcu

2006 Gorzyce, 
Polska

PKN Orlen S.A. Inspektor 
nadzoru, 

Budowa stacji paliw Orlen "Bliska" w Gorzycach

2003–2005 Płock, 
Polska

ABB Lummus 
Global GmbH

Inspektor 
nadzoru  robót 
budowlanych

Projekt PKN Orlen Olefin II Revamp – modernizacja 
zakładu  Olefin  II  na  terenie  rafinerii,  wartość 
kontraktu 250 mln Euro

2001-2003 Zakopane, 
Polska

Houe & Olsen 
Polska Consultants 
& Specifying 
Engineers

Inspektor 
nadzoru 
koordynator

Budowa  Aquaparku  –  Centrum  Balneologiczno 
Basenowe  Antałówka  PHARE  LSIF  9912.02.05  w 
ramach Projektu Geotermalnego Podhale

2001 Zakopane, 
Polska

Zakład 
Projektowania i 
Usług Budowlanych

Inspektor 
nadzoru 
koordynator

Dom  Pracy  Twórczej  ZAiKS  Zakopane  –  remont  i 
modernizacja 2 budynków.

2000  – 
2001

Krynica, 
Polska

Zakład 
Projektowania i 
Usług Budowlanych

Inspektor 
nadzoru 
koordynator

Dom  Pracy  Twórczej  ZAiKS  Krynica  –  remont, 
modernizacja i rozbudowa

1998  – 
2001

Zakopane, 
Polska

PEC Geotermia 
Podhalańska S.A.

Inspektor 
nadzoru, 
koordynator 
inwestycji

Budowa  sieci  ciepłowniczych  i  stacji 
wymiennikowych,  Zakopane  w  ramach  Projektu 
Geotermalnego Podhale

1998-2001 Zakopane, 
Polska

Houe & Olsen 
Polska  Consultants 
& Specifying 
Engineers

Senior  Project 
Engineer

Nadzór  i  doradztwo  techniczne,  nadzór  nad  pracami 
projektowymi  i  realizacją  projektów  –  Podhale 
Geothermal  Project,  Gas  Engines  Implementation 
Projekt  finansowanych  przez  PHARE,  GEF,  DEPA, 
Wold Bank.

1998 Rzeszów, 
Polska

Resbud S.A. Kierownik 
Zakładu

Kierownik Zakładu Konstrukcji Aluminiowych Resbud 
S.A. – utworzenie zakładu i uruchomienie produkcji

1997 Böblingen 
Niemcy

Polservice Warszawa Majster 
budowy

Restmüllheizkraftwerk Böblingen – Elektrociepłownia 
– spalarnia śmieci  w Böblingen, Niemcy,  kierowanie 
robotami  budowlanymi  na  5  obiektach 
elektrociepłowni

1995-1996 Polska, 
Niemcy

Budimex-Rzeszów 
Sp. z o.o.

Majster 
budowy, 
specjalista  d.s. 
inwesycji

Modernizacja i  przebudowa siedziby Kredyt  Bank w 
Warszawie 
Dział  Eksportu  –  obsługa  kontraktów  na  terenie 
Niemiec  w  Budimex  Niederlassung  Köln,  sprawy 
bieżące  kontraktów  w  Niemczech,  opracowywanie 
kalkulacji,  ofert  przetargowych,  kosztów 
inwestycyjnych
Oczyszczalnia Ścieków dla miasta i gminy Błażowa

1994-1995 Esslingen 
- 
Deizisau, 
Niemcy

“Peter’s” Sp. z o.o. 
Krakow

Majster 
budowy

Neckarwerke A.G. – Heizkraftwerk 2 Altbach/Deizisau 
– Elektrociepłownia Altbach/Deizisau, Niemcy, 
TEWS  GmbH  –  wytwórnia  konstrukcji  stalowych 
Düren, Niemcy, kierownik kontraktu

1993-1994 Zakopane, 
Polska

Budopol-Kraków Sp. 
z o.o.

Majster 
budowy

Modernizacja  i  remont  domu  wypoczynkowego 
„Bankowiec” NBP w Zakopanem.

15. Inne informacje o działalności (np. publikacje, uprawnienia, patenty, szkolenia)
- Uprawnienia budowlane do kierowania  i nadzorowania robót budowlanych w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr UAN.I-7342/17/96
- Szkolenie: „Zasady i warunki stosowania procedur FIDIC”
- Współpraca z biurami i pracowniami architektonicznymi w zakresie doradztwa technicznego, 

ocen technicznych obiektów oraz kosztorysowania

16. Kontakt:

- tel. kom.: +48 604 568 197
- e-mail: ancom@pf.pl
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CURRICULUM VITAE

1. Family name: Pawłowski  
2. First names: Jacek Wojciech
3. Date of birth: 04th of June 1969
4. Nationality: Polish
5. Civil status: married  with two daughters 
6. Education ( see below )

Institution: 
[Date from – Date to]

Degree(s) or Diploma(s) obtained

Rzeszow University of Technology, Faculty of 
Civil and Environmental Engineering (1988-1993)

M.Sc. Civil Engineer, spec. building and 
engineering structures

7. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)
Language Reading Speaking Writing

Polish Mother tonque Mother tonque Mother tonque
English 2 2 2
German 2 2 2

8. Membership in Professional Societies:  
- Polish Civil Engineers and Technicans Association
- Polish Civil Engineers Chamber
- Civil Engineering Commission at Polish Civil Engineers Chamber
9. Other skills: (e.g. Computer literacy, etc.)  
- AutoCAD
- MS Office
- Cost surveying applications
- Small architectural designing
- Experience with projects financed by PHARE, DEPA, World Bank, GEF
10. Present position:       
- construction works supervising inspector and engineer
11. Years with the firm:   
-  >5 years
12. Key qualifications: (Relevant to the project)
- authorization in construction branch without limitations No. UAN.I-7342/17/96
- Investment process organization and leading
- FIDIC procedures

2. Specific experience in the region:

Country Date from – Date to
Germany 1994 – 1995, 1996, 1997

3. Professional experience

Date from
– Date to

Location Company Position Description

2007 Poland PKN Orlen SA client's proxy Gas stations overhauls & modernizations

2006 - 
today

Krakow / 
Przemysl - 
Poland

PKN Orlen SA Supervising 
inspector

Modernization  and extension  of  Fuels  storage 
plants no BM81 and BM82 for PKN Orlen SA

2006-
today

Rzeszow, 
Poland

Inmax Sp. z o.o. Supervising 
inspector, 
superintendent

Development  of  closed  and  guarded  housing 
estate  “Sloneczna  Reduta”  Strzelnicza  St.  in 
Rzeszow

2006-
today

Rzeszow, 
Poland

Lotos Paliwa Sp. z 
o.o.

Supervising 
inspector 
superintendent 
client's proxy

Gas Station Lotos in Rzeszow
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2006 - dziś Rzeszów, 
Poland

Lotos Paliwa Sp. z 
o.o 

Supervising 
inspector 
client's proxy

Gas Station Lotos in Rzeszow

2006 Połaniec, 
Poland

PKN Orlen S.A. Supervising 
inspector

Gas Station "Premium" for PKN Orlen S.A. in 
Polaniec

2006 Gorzyce, 
Poland

PKN Orlen S.A. Supervising 
inspector

Gas Station "Bliska" for PKN Orlen S.A. in 
Gorzyce

2003-2005 Płock, 
Poland

ABB Lummus 
Global GmbH

Construction 
works 
inspector

PKN Orlen Olefin II Revamp I and II Projects 
– revamping of Orlen Olefin II petrochemical 
plant, contract value 250 mln Euro

2001-2003 Zakopane, 
Poland

Houe & Olsen 
Poland Consultants 
& Specifying 
Engineers

Construction 
works 
inspector, 
team leader

Aquapark  –  Spa  Centre  Antałówka  PHARE 
LSIF  9912.02.05  in  the  frames  of  Podhale 
Geothermal Project

2001 Zakopane, 
Poland

Zakład 
Projektowania i 
Usług Budowlanych

Construction 
works 
inspector, 
team leader

Overhaul  of  ZAiKS Association  Artist’s   two 
holiday houses in Zakopane

2000  – 
2001

Krynica, 
Poland

Zakład 
Projektowania i 
Usług Budowlanych

Construction 
works 
inspector, 
team leader

Overhaul,  modernization  and  expansion  of 
ZAiKS  Association  Artist’s  holiday  house  in 
Krynica

1998  – 
2001

Zakopane, 
Poland

PEC Geotermia 
Podhalańska S.A.

Construction 
works 
inspector, 
team  leader 
investition 
coordinator

Development  of  district  heating networks and 
heat exchanger stations system in the frames of 
Podhale Geothermal Project

1998-2001 Zakopane, 
Poland

Houe & Olsen 
Poland  Consultants 
& Specifying 
Engineers

Senior  Project 
Engineer

Podhale  Geothermal  Project,  Gas  Engines 
Implementation  Project  financed  by  PHARE, 
Danish Environmental Protection Agency, GEF, 
World Bank funds – managing and supervision 
under designing and works execution of District 
Heating  System  based  on  geothermal  energy, 
preparing and leading of bidding procedures in 
accordance to FIDIC standards

1998 Rzeszów, 
Poland

Resbud S.A. Plant manager Aluminum  Constructions  Plant,  development 
and starting-up

1997 Böblingen 
Germany

Polservice Warszawa Site foreman Restmüllheizkraftwerk Böblingen – Thermal – 
Electric Power Incinerating Plant in Böblingen, 
Germany

1995-1996 Poland, 
Germany

Budimex-Rzeszów 
Sp. z o.o.

Site foreman, 
Contract 
supervisor

Overhaul and redevelopment of  Kredyt Bank 
Home Office in Warsaw
Export Department and Budimex Niederlassung 
Köln  –  service  of  Budimex’  contracts  in 
Germany
Sewage Treatment Plant with sewage system in 
Blazowa

1994-1995 Esslingen  - 
Deizisau, 
Germany

“Peter’s” Sp. z o.o. 
Krakow

Site foreman Neckarwerke  A.G.  –  Heizkraftwerk  2 
Altbach/Deizisau  –  Thermal  –  Electric  Coal 
Power Plant, Deizisau, Germany – site foreman
TEWS Maschinen und Stahlbau GmbH – steel 
structures  prefabrication  plant  Dueren, 
Germany – Contract Management

1993-1994 Zakopane, 
Poland

Budopol-Kraków 
Sp. z o.o.

Site foreman Modernization  and  overhaul  of  NBP 
„Bankowiec” hotel in Zakopane

15. Other relevant information (eg, Publication)
- Building authorization in construction branch without limitations No. UAN.I-7342/17/96
- FIDIC standards and procedures training
-  Close  cooperation  with  architectural/design  offices  in  the  frames  of  cost  estimating,  technical 
advising and surveying
16. Contact

- mobile phone: +48 604 568 197
- e-mail: ancom@pf.pl
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