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LP. NAZWA FIRMY LICZBA 
MIEJSC 

MIEJSCE ODBYWANIA 
STAŻU 

WYMAGANIA RAMOWY PROGRAM 

1. CAS SP. Z O.O. 2 ul. Pańska 98 lok.7 Warszawa - chęć zdobycia doświadczenia           
- znajomość Ms Office                                       
- dobra organizacja pracy 

Praca z opiekunem stażysty (Ekspertem ds. kosztów), który odpowiada za kontrolę kosztów 
w projekcie, kontrolę budżetu inwestycji wraz z harmonogramem, wykonywanie raportów 
ora planów kosztowych i kosztorysów, analizy na potrzeby przygotowania roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami oraz opinii prywatnych sporządzanych na potrzeby postępowań 
sądowych (realizowane analizy kosztowe to min.: koszt realizacji robót dodatkowych 
związanych z wydłużeniem  terminu realizacji projektu, kosztu spadku produktywności, 
koszt wprowadzenia przyspieszenia). 
Praca z opiekunem stażysty (Ekspertem ds. analiz terminowych i kosztów), który 
specjalizuje się w analizie zawieranych umów, analizie ryzyka, przygotowywaniu roszczeń 
oraz obronie przed roszczeniami oraz doradztwem  związanym z rozwiązywaniem sporów 
budowlanych oraz postępowaniami przed sądem powszechnym i arbitrażowym 

2. 

 
KARMAR S.A.  14  (Warszawa, Wrocław, Łódź, Andrychów) - studia na kierunku budownictwo 

- dobra organizacja pracy 
- komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole 
- chęć zdobycia wiedzy praktycznej 
- dyspozycyjność do odbywania praktyk 8h dziennie (40h 
tygodniowo) 

W zależności od etapu w jakim znajduje się dana budowa: 
- weryfikacja, archiwizacja dokumentacji technicznej budowy 
- pomoc w sporządzaniu obmiarów, zestawień materiałowych i cenowych 
- pomoc w weryfikacji postępu prac podwykonawców 
- poznanie i pomoc w egzekwowaniu procedur jakościowych i BHP na budowie  
- pomoc w przygotowywaniu budowy do odbiorów końcowych- praktykant będzie mógł 
zapoznać się z ilością i rodzajem prac wykończeniowych i przygotowawczych do odbiorów 

-pomoc w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej 
3. 

 
GLEEDS POLSKA SP. Z O.O. 5 Plac Bankowy 2  

Warszawa lub na terenie realizowanej 
inwestycji 

- dyspozycyjność w wymiarze min. 6h dziennie 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
- studia na kierunku inżynieria lądowa (4 osoby) 
- studia na kierunku Budownictwo Zrównoważone (2 osoby) 
- możliwość kontynuowania stażu przez dwa miesiące 
(opcjonalnie – drugi miesiąc zatrudnienie bezpośrednio przez 
firmę) 

- wspieranie obowiązków Kierownika Inwestycji związanych z zarządzaniem, realizacją i 
monitorowaniem procesu realizacji inwestycji 
- ewidencja dokumentacji budowlanej 
- prowadzenie notatek ze spotkań koordynacyjnych 
- wizytacje na placu budowy 
- praca w biurze budowy 
- monitoring inwestycyjny i bankowy 
- uczestnictwo w audycie, sporządzanie raportów z audytu 
- udziały w odbiorach 
- wspomaganie codziennej pracy biurowej oraz obiegu dokumentów w procesie 
inwestycyjnym 
- udział w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji budowlanej zgodnie z wymogami 
certyfikacji LEED/BREEAM (jeśli dotyczy) 

 
4. CONE AMG  

SP. Z O.O. 
4 ul. Zasobna 49 lok.9 Warszawa-Wawer 

 
- znajomość AutoCAD, umiejętność pracy w zespole, 
sumienność, odpowiedzialność 

- wprowadzenie zagadnień infrastruktury tramwajowej w zakresie układów 
geometrycznych oraz konstrukcji torowisk 
- określenie podstaw do założeń zawartości dokumentacji projektowej wraz z przykładami 
zrealizowanych zagadnień i na tej podstawie udział w wybranym projekcie  
- wsparcie w wydaniu dokumentacji projektowej 
- ewentualnie możliwy udział w zebraniach budowy oraz rozwiązywanie problemów w 
zespole nadzoru budowlanego 

5. PORR. S.A. 35 (5x9studentów do 
30.08.2022) 

ul. Hołubcowa 123 
Warszawa 

- osoby interesujące się budownictwem kubaturowym bądź 
mostowo-drogowym 

- szkolenie BHP + prezentacja firmy 
- analiza dokumentacji przetargowej 
- przedmiary robót 
- tworzenie harmonogramu robót 
- kalkulacja  
- kompletowanie dokumentacji formalnej 
- analiza dokumentacji technicznej 
-optymalizacja rozwiązań projektowych 
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- sporządzanie dokumentacji formalnej 
 

6. WSP POLSKA  SP. Z O.O. 
Dział Konstrukcji I Dział Konstrukcji 
Mostów 

4 (po jednej osobie do 2 
działów przez 8 tygodni) 

ul. Prosta 68  
00-838 Warszawa – siedziba firmy 

 - znajomość języka na poziomie minimum B2 Wsparcie zespołu projektowego w zakresie: 
- wykonanie rysunków technicznych w programie AUTOCAD 
- modelowanie 3 d projektowanych obiektów przy użyciu programu REVIT STRUCTURE 
(konstrukcje) lub TEKLA (konstrukcje mostów) 
- wykonywanie obliczeń statystycznych konstrukcji, przygotowanie raportów 
obliczeniowych 
- współpraca z projektantami branżowymi w zakresie projektowania i przygotowywania 
rysunków technicznych oraz koordynowania rozwiązań projektowych 
- uczestnictwo w naradach zespołu projektowego 

7. Mosty Gdańsk Sp. z o.o.  
 

2 Ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa  - zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania biura projektowego 
- zapoznanie się z powadzonymi projektami 
- asysta przy wykonywaniu prac projektowych – wykonywanie opracowań w zakresie 
technicznym, graficznym i opisowym  
- wprowadzenie do elementów nadzoru autorskiego 

8. IDOM Inżynieria Architektura i 
Doradztwo Sp. z o.o. 

1 Ul. Sienna 39, Warszawa  Student kierunku budownictwo, specjalność inżynieria lądowa, 
drogi i mosty 

- wprowadzenie w obowiązki asystenta projektanta drogowego 
- realizacja zadań zleconych przez Projektanta drogowego w tym przygotowanie 
dokumentacji rysunkowej i opisowej do opracowywanych Projektów Budowlanych, 
Wykonawczych, Studiów i Koncepcji 
- wyjazdy w teren na inwentaryzacje i wizje terenowe 
- przygotowywanie pism, wystąpień w celu pozyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i 
decyzji administracyjnych  
- przygotowywanie przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i innych dokumentów przetargowych 

9. Buro Happold Polska Sp. z o.o.  2 Ul. Twarda 18, Warszawa - komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, znajomość 
języka angielskiego, ewentualnie dodatkowo niemieckiego, 
znajomość programów Revit, Robot. Preferowany kierunek 
studiów KBI, TK. Interview z kandydatami. 

- zapoznanie z zasadami pracy w biurze, urządzeniami biurowymi, zasadami BHP 
- współpraca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, wykonywanie obliczeń 
prostych ustrojów konstrukcyjnych 
- zapoznanie się z zawartością merytoryczną i formalno-prawną projektów 
- wizytacja budów prowadzonych przez biuro 

 

10. WSP POLSKA SP. Z O.O.  
Dział Zrównoważonego Rozwoju I 
Energii 

6 
(po 2*3  osoby przez 8 
tygodni w tym samym 

terminie) 

 
ul. Prosta 68  
00-838 Warszawa – siedziba firmy 

 - znajomość języka na poziomie minimum B2 - wsparcie zespołu ds. zrównoważonego budownictwa i energii w procesach zielonej 
certyfikacji budynków (breeam, leed, well) oraz wykonywanie opracowań z zakresu 
zrównoważonego budownictwa pod nadzorem doświadczonych  konsultantów oraz w 
zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych wspierających 
zrównoważone budownictwo 
- zapoznanie się  z oprogramowaniem IES VE do symulacji energetycznej budynków, analizy 
światła dziennego i LCA , wykonywanie prostych zadań pod nadzorem konsultanta ds. 
modelowania budynków 

11. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 8 (staż odbywany jeden 
po drugim nie w tym 

samym czasie) 

- Biuro: Konstruktorska 12 A,  
02-673 Warszawa 

- mile widziane doświadczenie w oprogramowaniu do 
modelowania BIM (Revit/Archicad) 

- Tworzenie modeli BIM w zakresie konstrukcji i architektury lub instalacji 
- Wspieranie działów ofertowania oraz budów w pracy z cyfrowymi modelami 
- Wykonywanie prac rozwojowych związanych z technologią BIM 
- Wspieranie budów w wykorzystywaniu platform cyfrowych 

12. BBC Best Building Consultants sp. z 
o.o. 

3 ul. Chłodna 34 lok.10 
00-891 Warszawa 

Zgodnie z Regulaminem projektu Zdobycie doświadczenia przy wsparciu pracy dla największych projektów w Polsce 

13. WARBUD S.A. 10 Budowy WARBUD S.A. Warszawa, Opole, 
Głębokie (pow. słupecki), Łazy, Lublin 

- studenci po III roku 
- praktyczna znajomość pakietu MS Office 
 

- kontrola przestrzegania przepisów BHP 
- analiza dokumentacji technicznej 
- nadzór nad robotami 
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14. SAFEGE 6 ul. Witkiewicza 14 
03-305 Warszawa – 2 osoby 
ul. Księcia Ziemowita 53,  
03-885 Warszawa  
Ul. Nilskiego-Łapińskiego29, 18-100 Łapy 
Ul Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las 

- znajomość pakietu MS Office Zapoznanie się z procesami prowadzenia nadzorów budowlanych na przykładzie 
realizowanych przez SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce inwestycji, pomoc podczas procedury 
pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji, wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, a 
także wsparcie przy sporządzaniu pism urzędowych, udział w odbiorach robót, radach 
technicznych, wizjach terenowych oraz obmiarach robót, zapoznanie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi dotyczącymi prawa budowlanego i prowadzenia nadzorów 
budowlanych, opracowywanie raportów dotyczących nadzorowanych prac, zapoznanie się 
ze specyfiką kontraktów realizowanych wg procedur FIDC – zgodnie z zadaniami zleconymi 
przez Opiekuna Stażu 

15. UNIBEP S.A. 1 Warszawa – ul. Dziatwy 9 ( Aroma Park) - ukończone 5 semestrów studiów. Preferowany kierunek : 
budownictwo 

Staże rozpoczynają się od szkolenia BHP i instruktażu stanowiskowego. Każdemu z 
uczestników przypisywany jest opiekun na budowie oraz koordynator w Dziel personalnym. 
Stażysta zapoznawany jest ze specyfika pracy na stanowisku inżyniera budowy na 
kontrakcie kubaturowym. Główną wartością staży w UNIBEP jest możliwość realizacji 
prawdziwych zadań zleconych inżynierom na budowie, ale przy jednoczesnym wsparciu 
pracowników. 
Do podstawowych zadań uczestników należą: 
- wsparcie kadry technicznej w wykonywanych obowiązkach 
- analiza dokumentacji technicznej i kosztowej oraz aktualizacja harmonogramu robot 
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót- pod nadzorem opiekuna praktyki 
- sporządzanie protokołów stanu robót oraz kosztorysów podwykonawczych-pod 
nadzorem opiekuna praktyki 
- wystawianie zleceń roboczych oraz opracowanie zapotrzebowania na środki produkcji 
- wykonywanie innych, zleconych prac technicznych 
- przestrzeganie przepisów wewnętrznych, BHP i OŚ 
 
Dodatkowo uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy w działach wspierających produkcję 
– biuro techniczne (instalacje sanitarne i elektryczne), konstrukcyjnych (optymalizacje 
projektów), organizacji robót (koordynacja prac oraz BHP i OŚ), działy zakupów. 
Uczestnicy staży mają możliwość korzystania z infrastruktury socjalnej budowy oraz 
korzystania z wewnętrznych szkoleń technicznych oraz z zakresu kompetencji miękkich 
dedykowanych kadrze inżynieryjnej. Szczegółowy plan stażu będzie dostosowany do etapu 
na którym znajduje się realizacja. 
Staż kończy się rozmową z pracownikami działu personalnego na temat możliwości 
podjęcia zatrudnienia. 

3 Warszawa – ul. Coopera 7 (Osiedle Coopera) 

1 Warszawa – ul. Grzybowska 35 (Grzybowska) 

1 Warszawa – ul. Iwicka 7 (Rezydencja Iwicka) 

2 Warszawa – ul. Jana Kazimierza 62a (Wola 
Gabriela) 

2 Warszawa – ul. Kaliskiego 2 (WAT- budynek 
radiowego centrum dydaktyczno-naukowego) 

2 Warszawa – ul. Marywilska (Marywilska) 

3 Warszawa – ul. Nałęczowska 33 (Nordic 
Sadyba) 

2 Warszawa – ul. Oboźna  3/5 (Rotunda 
Dynasy) 

2 Warszawa – ul. Pełczyńskiego 28 (TBS 
Pełczyńskiego  

2 Warszawa – ul Quo Vadis 3 (Ursa Sky) 
2 Warszawa – Warszawski Świt 7 ( Poborzańska 

I i II) 

1 Warszawa -  Wybrzeże Kościuszkowskie 20 
(CNK) 

2 Łódź – ul. Kusocińskiego 115  
 

2 Kraków – ul. Powstańców 86 (Viva Piast 
Kraków) 

1 Poznań – ul. Brneńska 

2 Poznań – ul. Dąbrowskiego 81/85 (Fama 
Jeżyce) 

2 Poznań – ul. Dąbrowskiego 81/85 (Fama 
Jeżyce II) 

2 Poznań – ul. Grunwaldzka 3 Poznań Bukowska 

2 Poznań – Sielawy Echo Poznań 

16. MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. 
PION PROJEKTOWANIA ZESPOŁOW 
MOSTOWYCH 

2 ul. Bonifraterska 17, Warszawa Zainteresowanie ukierunkowane na projektowanie o 
specjalności mosty i tunele, znajomość oprogramowania 
AutoCAD. 

- zapoznanie się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP, ppoż, strukturą 
organizacyjną biura projektów 
- zapoznanie się z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej, formą i zawartością w 
różnych jej stadiach 
- zapoznanie się z relacjami oraz formą współpracy pomiędzy Projektantem a innymi 
uczestnikami procesu budowlanego 
- uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów, 
pomoc w procesie edytorskim 
 

17. MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. 
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA- 
KOLEJOWY 

2 ul. Bonifraterska 17, Warszawa Ukierunkowanie na projektowanie układów torowych, 
znajomość oprogramowania AUTOCAD, MICROSTATION, 
atutem będzie  Power Rail Track 

- współpraca przy projektach infrastrukturalnych w zakresie branży torowej 
- zaznajomienie się z procedurami procesu inwestycyjnego w budownictwie 
- podstawy modelowania 3D 
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji projektowej 
- podstawy projektowania układów torowych (tory, rozjazdy, nawierzchnia, podtorze) 
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18. MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. 
PRACOWNIA GEODEZYJNA W 
DZIALE KOLEJOWYM W PIONIE 
TRANSPORTOWYM 

2 ul. Bonifraterska 17, Warszawa Ukierunkowanie na zainteresowanie geodezją, pomiarami, 
mapami(staż w pracowni Geodezyjnej w Dziale Kolejowym w 
Pionie Transportowym) , znajomość oprogramowania Word, 
Excel, AUTOCAD mile widziana. 
Chęć do pracy. 

- poznanie zadań wykonywanych w Pracowni Geodezyjnej 
- uczestnictwo przy analizie materiałów geodezyjnych 
- współpraca przy projektach infrastrukturalnych 
- zaznajomienie się z procedurami procesu inwestycyjnego w budownictwie 
- podstawy modelowania 3D 
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej. 

19. MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. 
PION PROJEKTOWANIA- ZESPÓŁ 
DROGOWY 

2 ul. Bonifraterska 17, Warszawa Zainteresowanie ukierunkowane na projektowanie o 
specjalności budownictwo drogowe, znajomość 
oprogramowania AutoCAD, MICROSTATION, INROADS 

- współpraca przy projektach infrastrukturalnych (projekty koncepcyjne, budowlane, 
wykonawcze) 
- zaznajomienie się z procedurami procesu inwestycyjnego w budownictwie 
- podstawy modelowania 3D 
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji projektowej 
- wykonywanie rysunków, inwentaryzacji, sporządzanie przedmiarów, udział w 
międzybranżowych spotkaniach koordynacyjnych 

20. CBRE SP. Z O.O. 8 
 
 
 

ul. Rondo Daszyńskiego 1 , Warszawa + 
wyjścia na budowy 
Możliwość wizytacji w innych miastach 
 
 
 

- dobra znajomość języka angielskiego 
- chęć podjęcia nowych wyzwań 
- otwartość i komunikatywność 
- zainteresowanie zarządzaniem projektami i branżą budowlaną 

- szkolenie ze stanowiska pracy, szkolenie BHP 
- zapoznanie się z metodologią działań, wprowadzenie „Playbook” 
- zapoznanie się z prowadzonymi projektami, wspieranie kierownika projektu 
- przygotowywanie dokumentów, weryfikacja zapisów umów, prace biurowe 
- tworzenie protokołów z narad i aktualizowanie harmonogramów 
- wsparcie przy tworzeniu raportów zdjęciowych z prac wykończeniowych 
- analiza przedstawionych wycen, rewizja i optymalizacja kosztów 
- podsumowanie praktyk 

 


