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Data od 1994-02 _ nadal 

 Pracownia Projektowa – Marian Burzak    
Działalność w zakresie projektowania budowlanego (74.20.a)  
 

 'Ciekawsze projekty w końcowym zestawieniu' 

 
Data 

 
od 1991-04 do 2010-08 

Pracodawca Miastoprojekt Gliwice Sp. z o.o, Gliwice, Polska 

Stanowisko Członek Zarządu (Projektant)  

 Projektowanie w zakresie konstrukcji  

  

Data od 1978-08 do 1991-04    
w międzyczasie: urlopy bezpłatne udzielone na czas 2. kontraktów zagranicznych (jn.) 

Pracodawca BPBBO Miastoprojekt Gliwice, Gliwice, Polska 

Stanowisko Projektant, Starszy Projektant – Kierownik Zespołu 

 - budynki mieszkalne i towarzyszące w osiedlach na terenie Śląska (szkody górnicze) w różnych 
technologiach i systemach w konstrukcji żelbetowej i stalowej 

- budynki i obiekty infrastruktury: szkoły, przedszkola, żłobki, domy kultury, pawilony handlowo-
usługowe,wymiennikownie, zbiorniki wody 

                                
Data od 1989-06 do 1990-12   

Pracodawca POLSERVICE O.S. Stalchemak, Irak  

Stanowisko Projektant  

 - projekty hal produkcyjnych z transportem wewnętrzym podpartym o zróżnicowanych 
wysokościach i rozpiętościach naw, wykonane zgodnie z AISC Standard 

- weryfikowanie prac miejscowych projektantów  
 

 od 1980-05 do 1981-05  

Pracodawca EXBUD Rzeszów, Libia 

Stanowisko Specjalista d/s Zaopatrzenia  

 - zaopatrzenie budów w towary masowe (paliwa, cement) 

  

Data od 1974-07 do 1979-07    

Pracodawca GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW Budownictwa Przemysłowego, Gliwice, Polska 

Stanowisko Starszy Asystent Projektanta, Projektant  

 - projekty budynków przemysłowych, obiektów inżynierskich w konstrukcji stalowej i żelbetowej w 
tym:  

- budynki administracyjne, socjalno-usługowe, służby zdrowia (Bank Krwi Niskich Temperatur w 
Katowicach); hale produkcyjne, estakady rurociągów, przepompownie ścieków, studnie 
opuszczane; ponadto różne obiekty Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku 
oraz Kopalni Siarki w Grzybowie 

 
Data od 1973-02 do 1974-06 –  WBBM - Gliwice; Kierownik Obiektu 
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Inne dane  

 Politechnika Śląska  w Gliwicach  

 Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego Nr 159/78 

 Członkostwo: Śląskia Izba Inżynierów Budownictwa  nr ewid. SLK/BO/9302/03 

 AutoCAD, Autodesk Robot Structural Analysis,  Advance Steel & Concrete 2015, RCAD  

 Zaawansowany j. angielski 

 Nagroda I Stopnia za zrealizowany projekt budynku ZUS w Zabrzu 

 
Projekty 

 

 2016_2017 _ NOWA SIEDZIBA MUZEUM HISTORYCZNEGO w Ełku  
4-traktowy w obu kierunkach (6,8 i 7,2m), 2-kondygnacyjny żelbetowy budynek z częściowym 
podpiwniczeniem. Obie kondygnacje nadziemne w części niepodpiwniczonej w układzie stropów 
1-kierunkowo zbrojonych podpartych słupami utwierdzonymi w ruszcie fundamentowym 
2016 _ LIDL w Świętochłowicach  
W miejsce istniejącego – budynek sieci w nowym standardzie z antresolą; III kategoria 
geotechniczna – pale wielkośrednicowe 
 
2013_2014_Salon Samochodowy PORSCHE CENTRUM WROCŁAW   
W całości podpiwniczony, piętrowy budynek konstrukcji żelbetowej z dachem stalowym. 
zaprojektowano bezpłatwiową tarczę dachową o przęsłach długości 6m bez stężeń połaciowych. 
2010_2012_ 7-kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy TBS, ul. Mikołowska i Jana 
Pawła II w Gliwicach_ 2 kondygnacje dolne – garażowe, konstrukcji słupowo-stropowej; bryła 
budynku nieregularna, różnej wysokości i różnego kształtu w planie_zabudowa w plombie 
 
2011 _ PB_CENTRUM LOGISTYCZNE – FM LOGISTIC – OLSZOWA gm. UJAZD – Zespół 
Zabudowy Magazynów Wysokiego Składowania 
Prefabrykowana konstrukcja nośna wielonawowa z ustrojem nośnym słupowo-ryglowym o 
połączeniu przegubowym z utwierdzonymi słupami w stopach kielichowych, w stałym rozstawie 
17,25m, z prostopadle rozpiętymi płatwiami w spadku, w rozstawie 5,75m.  
2011 _ PB_CENTRUM LOGISTYCZNE – FM LOGISTIC – TOMASZÓW MAZOWIECKI – 
Zespół Zabudowy Magazynów Wysokiego Składowania –  
konstrukcja podobna do Olszowej 
 
 2011_ 7-kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy TBS, ul. Mikołowska i Jana Pawła 
II w Gliwicach_ 2 kondygnacje dolne – garażowe, konstrukcji słupowo-stropowej;  
2010 _ Koksownia Częstochowa Nowa  - zrzutnia  koksu, jezdnia  wozu  przelotowego, 
konstrukcja stalowa podparcia  rurociągu  odpylającego 
 
2008-2009 _  polska autoryzacja projektów zagranicznych i incydentalne przeprojektowania i 
uzupełnienia w realizacji  nowej linii technologicznej SAINT GOBAIN GLASS POLAND w 
Dąbrowie Górniczej 
 
2008 _  Salon Volkswagena w Gliwicach 
2007 _ Kuźnia ZARMEN w Zdzieszowicach o wymiarach w rzucie 192,0 - 91,6m; hala stalowa 
z transportem podpartym o rozpiętościach naw 26,8 - 21,0 - 23,7 - 18,6m i wysokości 15m, w tym 
jednej - 18m 
 
2006 _  Linia Powlekania Blach - Mittal Steel Poland S.A. Oddział Świętochłowice;  linia w 
obrębie fundamentu głębokiego w kształcie podziemnej nieregularnej niecki żelbetowej o 
zróżnicowanej głębokości użytkowej od -4,40 do -9,20m, długości 50,5m i zmiennej szerokości 
od 4,5 do 14,0m 
2005 _  Stadion im. Orła Białego w Legnicy; 6 000 widzów, 4 trybuny zadaszone, pod 
trybunami  zaplecza sportowo-rekreacyjne, biurowo-socjalne, infrastruktura techniczna  
2003 _  Obrotowe  logo w centrum handlowym ARCADIA w Warszawie 
  
2001 _  Budynek Biurowy WASKO w Gliwicach; 3-kondygnacyjna nadbudowa w konstrukcji 
stalowej ramy przestrzennej; budynek wyróżniony nagrodą województwa śląskiego w 2003; 
2001 _ Hala Raben Logistic w Gliwicach; hala stalowa 13 000m2 o siatce słupów 25,0x22,5m 
 
2000 _ Centrum handlowe IKEA Katowice; konstrukcja stalowa słupowo-kratownicowa; układ 
słupów stalowych w siatce 16 x 24m w dwóch wysokościach – opartych w poziomie 0,0 i w 
poziomie antresoli (+5,3m)  
1997 _ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu 
Konstrukcję nośną stanowi monolityczna rama przestrzenna  z monolitycznymi stropami. 
Budynek podpiwniczony z częściowo wolnym parterem 

 


