
CURRICULUM      VITAE  

DANE OSOBOWE: 
 

Imię i Nazwisko: 

Data urodzenia: 

Obywatelstwo: 

Stan cywilny: 

DANE ADRESOWE: 

 

 

Zbigniew Wietecki 

11.11.1971 
polskie 
żonaty (2 dzieci) 

 

ul. Tomcia Palucha 27 / 134 

02-495 Warszawa 

Telefon : 0 508-522-894 

Email:    zwietecki@op.pl 
 

WYKSZTAŁCENIE 

Rodzaj szkoły: 

Nazwa szkoły: 

 

Rok rozpoczęcia: 

Rok ukończenia: 

Wydział/kierunek: 

Uzyskany tytuł: 

średnia 

Technikum Mechaniczne Nr 7 

przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 19 w Warszawie. 

1986 

1991 

budowa silników spalinowych 

technik mechanik 

 

Rodzaj szkoły: 

Nazwa szkoły: Rok 

rozpoczęcia: Rok 

ukończenia: 

Wydział/kierunek: 

Uzyskany tytuł: 

wyższa 

Politechnika Warszawska 

1993 

1997 

Inżynieria Lądowa/ Budownictwo, tryb nauki: dzienny 

inżynier komunikacyjny 

 

Studia magisterskie zaoczne – (nieukończone, prawie 

absolutorium)
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE : 
 

Okres zatrudnienia: od: 11.1997 do: 08.2007 

Nazwa firmy: Profil Sp. z o.o. (Arcadis) 

Siedziba firmy:  ul. Al. Jerozolimskie 144, Warszawa 

Stanowisko: asystent projektanta/ starszy asystent projektanta (od 1.07.2002 r.) 

/projektant (od 1.03.2006 r.) - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej. 

Zakres obowiązków: udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

Ważniejsze opracowania: 

 

   

- Koncepcja Projektowa drogi S5 wraz z obwodnicą Rawicza – ok. 27 km, 

- PB, PW – rozbudowa DK61 Zegrze –Serock kl.GP – o dł. Ok. 2,7 km, 

- PB + PW przebudowy dr. kraj. nr 2, odcinek Zakręt - granica województwa, od km 495+880 do 

km 599+487, z wyłączeniem obwodnica Siedlec, klasy GP – o dł. ok. 100 km, 



- Studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja i PB + PW dojazdów do II przeprawy mostowej 

w Płocku w ciągu dróg krajowych nr 60, klasy GP, i nr 62, klasy G (dł. 7,8 km), 

- Koncepcja i projekt przebudowy drogi kraj. nr 50 (dawna 717), klasy GP, ode. II: przejście 

przez Żyrardów, od km 24+116 do km 26+348 (dł. 2,2 km) wg wymogów PHARE, 

- PB + PW przebudowy drogi kraj. nr 8, klasy GP, ode. końca obwodnica Ostrów Maz. do 

granica woj. Podlaski, od km 552+967 do km 561+716 (dł. ~ 8,8 km) 

- Projekt przebudowy drogi krajowej nr 50, klasy GP, odcinek przejście przez Łochów (długość 

ok. 2,0 km) 

- Projekt modernizacji dr. wojewódzkiej nr 627 ode. Ostrołęka - Ostrów Maz., 

- Studium techniczno-ekonomiczne obejścia drogowego Żyrardowa i Wiskitek w ciągu drogi 

krajowej nr 717 (obecnie nr 50), klasy GP (długość ok. 11 km), 

- PB i PW przebudowy skrzyżowania dróg nr 62, klasy GP, i 621 w m. Dębe, 

- Projekt przebudowy skrzyżowania dróg nr 79 klasy G i nr 48, klasy G, w m. Kozienice, 

- Koncepcja i projekt skrzyżowania dróg nr 2 (klasy GP) i 569 w Sochaczewie. 

 

Okres zatrudnienia: od:09.2007 do: 10.2009 

Nazwa firmy: Biuro Inżynierskie Viatech Sp. z o.o. 

Siedziba firmy:            ul. Al. Jerozolimskie 144, Warszawa 

Stanowisko:   projektant/ kierownik pracowni projektowej/członek zarządu 
 

Zakres obowiązków: Organizowanie pracy zespołów, nadzór i czynna współpraca na etapie 

tworzenia dokumentacji projektowej. 
 

Ważniejsze opracowania: 

- Budowa parkingów Park&Ride „Anin-SKM" oraz „Ursynów" w Warszawie (ZTM) 

- Koncepcja przebudowy DK 7 na odcinku od gr Warszawy do 

m.Czosnów,(ok.11km),(GDDKiA) 

- PB przebudowy skrzyżowania ulicy Wspólnej z ulicą Jagiellońską w dzielnicy Wesoła z ulicą 

Płatnerską w dzielnicy Rembertów oraz z ulicą Korkową w dzielnicy Wawer na skrzyżowanie 

typu rondo. 

- PB przebudowa drogi DW 727 – ok. 7 km. 

 

Okres zatrudnienia: od:11.2009 do: 07.2012 

Nazwa firmy: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. 

Siedziba firmy:            ul. Piękna 43/11, 00-672 Warszawa 

Stanowisko: projektant/ kierownik zespołu drogowego 
 

Zakres obowiązków: Organizowanie pracy zespołu, nadzór i czynna współpraca na etapie tworzenia 

dokumentacji projektowej. 
 

Ważniejsze opracowania: 

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Zelina w miejscowości Jurków 

w km 34+099 w/c drogi krajowej nr 75, (KP, PB, PW) 

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Tymówka w miejscowości 

Tworkowa w km 32+899  w/c drogi krajowej nr 75, (KP, PB, PW) 

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Biała w miejscowości Bilsko w 

km 46+153 w/c drogi krajowej nr 75, (KP, PB, PW) 

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Świdnik w miejscowości 

Tęgoborze w km 53+309 w/c drogi krajowej nr 75, (KP, PB, PW) 

- Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi 

ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń. (KP, PB, PW), 

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe drogi S1 – ok.39km – GDDKiA Katowice, 

- PB, PW wały przeciwpowodziowe rz. Biała (Tarnów) – ok.20 km. 

 

 

 



Okres zatrudnienia:    od:09.2012 do: obecnie 

Nazwa firmy: PlanetRoad Zbigniew Wietecki 

Siedziba firmy:       ul. Tomcia Palucha 27/134, 02-495 Warszawa 

Stanowisko: właściciel 
 

Zakres obowiązków: Własna działalność gospodarcza. 
 

Ważniejsze opracowania: 

- drogi leśne w Nadleśnictwie Krasiczyn – ok. 17 km. 

- STEŚ dla S10 (Bydgoszcz) – ok. 90 (150) km, 

- PB, PW – ulice w Płocku – ok. 31 km – Wodociągi Płockie. 

- Projekt w systemie „Projektuj i Buduj” : „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W SANDOMIERZU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 i 79 będących częścią projektu pn. „Trasy rowerowe w 

Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wpisujące się w strukturę tras 

rowerowych GREEN VELO. -  
- Czasowa Organizacja Ruchu dla „Orszak Trzech Króli” w Warszawie – 2014-2020. 

- Projekt ZRID - 2018-2020 - Budowa dróg gminnych ul. Łączna, Przechodnia, Podmiejska w 

Nasielsku – dł. 1450m. 

 

Okres zatrudnienia: od: 09.2012/06.2014 r. 

Nazwa firmy:             Wodociąg Marecki (WM)  

Siedziba firmy:         ul. Żeromskiego 32 

Stanowisko: projektant  

 

- Koncepcja układu drogowego w m. Marki (174 km). 

 

Okres zatrudnienia: od: 06.2014 do: 02.2020 r. 

Nazwa firmy:                  Mareckie Inwestycje Miejskie  Sp. z o.o. 

Siedziba firmy:               al. Piłsudskiego 96 lok.2 /ul. Kościuszki 46a /ul. Wspólna 40. 

Stanowisko:      projektant / kierownik zespołu drogowego / kierownik pracowni projektowej 

  Zakres obowiązków:   Organizowanie pracy zespołu, nadzór i czynna współpraca na etapie tworzenia 

dokumentacji projektowej. 
 

Ważniejsze opracowania: 

 

- Projekt i nadzór autorski przebudowy ul. Pomnikowej w m.Marki,  

- Projektowanie i usługi doradcze w zakresie remontów, przebudowy, budowy i rozbudowy dróg 

w m. Marki – m.in. w trybie specustawy drogowej (ZRID) dla zadania: „Rozbudowa ulic 

Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” wraz z wnioskiem o dofinansowanie z tzw. 

„schetynówki” – o wartości 3mln PLN. 

- w trybie specustawy drogowej (ZRID) dla zadania: „Rozbudowa ulic Kościuszki i Sosnowej w 

m. Marki” wraz z wnioskiem o dofinansowanie z tzw. „ZIT” – o wartości 2mln PLN. 

Wiele innych projektów także z dofinansowaniem „ZIT” – Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.(ścieżki rowerowe). 

Projekty przebudowy i remontów ulic: Hoovera, Turystyczna, Szkolna, Ceramiczna, Dębowa, 

Głowackiego, Grunwaldzka, Legionów Polskich, Piaskowa, Równa, Szczygła, Żwirowa, Duża, 

Sportowa, Szkolna, Spacerowa, Sowińskiego, Norwida, Napoleona, Stokrotki, Walewska, 

Chocimska, Staszica, Czackiego, Wesoła, rz. Długa – ścieżka rowerowa, Poznańska, Główna, 

Słoneczna, Okólna, Mickiewicza, Bema, Lisa Kuli, Klonowa, Wczasowa, Jagiełły, 

Wereszczakówny, Koszalińska, Sokola, Krakowska, Ząbkowska- kościół, Łąkówek, Andersa, 

Kasztanowa, Wspólna, Solskiego, Żbika, Harcerska, Kurpińskiego, Szeroka oraz wiele 

projektów stałej organizacji ruchu i czasowych organizacji ruchu np. „Bieg Bercika” 

 

 



Okres zatrudnienia: od:1.04.2004 do: 31.03.2005r. 

Nazwa firmy: P.H.U. „BEN-BRUK" 

Siedziba firmy:       ul. Czachowskiego 14/65, Radom 

Stanowisko: inżynier budowy 

Zakres obowiązków: nadzór prowadzonych robót budowlanych 
 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI : 
 

Obsługa komputera, programy Office, AutoCAD ,  program drogowy - Civil3D 2013, PBM Droga, program 
drogowy -MX software (podstawy), Ulica, i inne programy pomocne w projektowaniu dróg i ulic, język 
angielski -znajomość średnia. Prawo jazdy kat. B 
 

UPRAWNIENIA : 

Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej: nr MAZ/0395/POOD/05 z 

30.12.2005r 

 

ZAINTERESOWANIA : 
 

turystyka górska, sport: rower, ping-pong, siatkówka, piłka nożna, narty. 

 

04.2020r. Zbigniew Wietecki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


