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ANTONI RUTKOWSKI
Prezes Zarządu  
Rutkowski Development Sp. j.

Założyciel i współwłaści-
ciel prężnie rozwijającej 

się firmy deweloperskiej z wie-
loletnią historią oraz tradycją – 
Rutkowski Development. Ponadto 
wysokiej rangi specjalista w 
zakresie konstrukcji budowlanych 
oraz członek Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Od blisko 40 
lat aktywnie współtworzy rynek 
budowlany w regionie Polski 
północno-wschodniej.
Pierwszą zarejestrowaną działal-
nością Antoniego Rutkowskiego, 
datowaną na rok 1990, był zakład 
ogólnobudowlany zajmujący 
się generalnym wykonawstwem 
projektów dla spółdzielni miesz-
kaniowych. Zdobyte na tym polu 
szerokie doświadczenie zawo-
dowe zaowocowało rozpoczę-
ciem działalności deweloperskiej 
w 2003 roku. 

Rutkowski Development to 
dwupokoleniowa, rodzinna 
spółka z 30-letnim 
doświadczeniem, 
specjalizująca się w realizacji 
nowoczesnych projektów 
mieszkaniowych, 
apartamentowych 
i komercyjnych. 

OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020

JAKOŚĆ  
RODZI SIĘ Z PASJI

RUTKOWSKI DEVELOPMENT SP. J.

Marka aktywnie buduje nierucho-
mości w całej Polsce, między innymi  
w regionach: mazowieckim, pomor-
skim, podlaskim i warmińsko-ma-
zurskim. Ciekawa, ponadczasowa 
architektura idąca w parze z podwyż-
szonym standardem oraz dbałość 
o klienta to silne fundamenty marki. 
Do użytku oddaliśmy już ponad 2500 
mieszkań, realizując tym samym pra-
wie 30 inwestycji mieszkaniowych i ko-
mercyjnych w całej Polsce. 

Otrzymane liczne nagrody i wyróż-
nienia (m.in. Gazela Biznesu, Diament 
Forbesa, Budowlana Firma Roku czy 
Rodzinna Marka Roku) są gwarancją 
jakości budowanych przez nas osiedli, 
a także bezpieczeństwa zakupu.

Od blisko 30 lat z myślą o przyszłych 
mieszkańcach tworzymy komfortowe, 
przyjazne i piękne miejsca do życia. Na 
lokalizacje naszych inwestycji wybie-
ramy atrakcyjne tereny z potencjałem 
lub położone w sąsiedztwie zbiorników 
wodnych. Dużą wagę przywiązujemy 
do walorów krajobrazowych, dbając  
o harmonijne wkomponowanie osiedli 
w ich otoczenie oraz przyrodę.

Dynamiczny rozwój spółki dewe-
loperskiej i dążenie do zapewnienia 
kompleksowego wsparcia powsta-
jących projektów przyczyniły się do 
utworzenia kolejnych spółek skupio-
nych wokół marki Rutkowski – RD Ca-
pital (zarządzenie nieruchomościami) 
oraz Rutkowski Hydraulika.
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