
Tadeusz Rybak 

Urodził się w lipcu 1951 r. Jest Absolwentem Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu De PAull w Chicago. 

Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz posiada 

liczne certyfikaty z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu. 

Swoje życie zawodowe złączył z firmą Mostostal warszawa i Mostostal Puławy, zatrudniony jest w 

puławskim Mostostalu od 1972 r. Pełnił m.in. funkcje dyrektora technicznego, kierownika budów i 

mechanika. Od 1991 r sprawuje funkcję prezesa. Wówczas firma była jeszcze oddziałem warszawskiego 

Mostostalu. Przeprowadził firmę prze trudny okres zmian strukturalnych i własnościowych. Pełni 

funkcję członka zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie oraz Rady Programowej LKB. Jest 

również członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Związku Mostowców 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozwinął i z sukcesami realizuje działalność eksportową przedsiębiorstwa- doprowadził do utworzenia 

dwóch oddziałów zagranicznych spółki w Niemczech oraz Skandynawii. Obecnie Mostostal Puławy 

funkcjonuje w ramach Grupy Mostostal Warszawa S.A., to jedna z najlepszych firm budowalnych w 

Polsce oraz ceniony wykonawca na rynku zagranicznym. To jednocześnie największa firma budowlana 

na Lubelszczyźnie. Specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych z zakresu 

budownictwa kubaturowego, sportowego, przemysłowego, infrastruktury drogowej oraz ochrony 

środowiska. Swoje prace realizuje w systemie Generalnego Wykonawstwa. 

 

Tadeusz Rybak był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez środowiska branżowe, samorządowe i 

władze państwowe, m.in.  

- Złotą odznaką- zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, Warszawa 1990 

- Srebrnym Medalem- Za zasługi dla obronności kraju – Ministra Obrony Narodowej, Warszawa 2007 

- Odznaką za zasługi dla Kolarstwa Polskiego – Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, Warszawa 2001 

- Pracodawca Roku 2002 w Budownictwie w Grupie Dużych Firm przyznanej przez Krajowy Związek 

Pracodawców Budownictwa 

 

Wśród licznych nagród, które otrzymała firma Mostostal Puławy S.A. podczas kadencji Prezesa są m.in. 

- Ambasador Województwa Lubelskiego 2011, 

- Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Dużę 2011 

- Ambasador Polskiej Gospodarki 2010- Mostostal Puławy S.A. został laureatem II edycji konkursu w 

kategorii Eksporter 

- Medal Europejski 2010 dla Usług za montaż urządzeń instalacji energetycznych  

i wiele innych. 

 

Prywatnie Laureat jest aktywny sportowo, lubi jazdę na rowerze, żeglowanie i narty. Jego pasją są 

podróże i odkrywanie stale nowych miejsc. Lubi dobrą muzykę i smaczną kuchnię. 


