
Opis bazy specjalistycznych firm budowlanych 

Ostatnia dekada była wyjątkowo sprzyjająca rozwojowi infrastruktury polskich miast. Nasz          
kraj od początku bieżącego wieku uległ radykalnej przemianie, jeśli chodzi o modernizację            
terenów. Nic więc dziwnego, że przed rodzimą branżą budowlaną stanęły zupełnie nowe            
wyzwania, wymagające innowacyjnego podejścia do wykonywanej przez inżynierów pracy.  
 
Z tego powodu powstał sektor usług zwany budownictwem specjalistycznym. Jest w stanie            
podołać skomplikowanym lub stanowiącym nowinkę technikom. Często, jego grono zasilają          
przedsiębiorcy, którzy pierwotnie oferowali, jedynie, standardową usługę z zakresu         
budowania czy remontu. Jednocześnie, w rejestrach pojawiło się wiele nowopowstałych firm,           
które od początku istnienia mogą szczycić się specjalistycznym podejściem.  
 
W przygotowanej przez nas bazie specjalistycznych firm budowlanych figurują najbardziej          
cenione w fachu przedsiębiorstwa wyszkolone m.in w zakresie termoizolacji, osuszania i           
odgrzybiania budynków, energooszczędności i pro ekologii, ekspertyz budowlanych,        
renowacji zabytków oraz te posiadające najwyższej jakości sprzęt do tego typu robót.  
 
Do skorzystania ze wspomnianej listy zachęcamy: 

- właścicieli prywatnych zainteresowanych naprawą lub wzniesieniem obiektów wg        
specjalistycznych technik 

- instytucje samorządowe, gotowe na wprowadzenie zmian architektonicznych na        
swoim obszarze lub odbudowę zniszczonych budynków 

- organy  mające pod swoją pieczą zabytki historii i kultury  
 
 

Opis bazy pielęgniarek i położnych 

Polska służba zdrowia od wielu lat jest w stanie permanentnego kryzysu. Luki w             
funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia skutkują nieprawidłowościami w działaniu        
ośrodków czy szpitali, co odbija się jednoznacznie na procesie leczenia pacjentów oraz            
komforcie pracy i płacy personelu medycznego.  
 
Sytuacja rodzimych pielęgniarek i położnych zależy od placówki. Nie bez znaczenia jest            
także posiadane przez nie wykształcenie, włącznie z dodatkowymi kwalifikacjami, kursami,          
studiami podyplomowymi, szkoleniami itp. Bardzo często umiejętności wykraczające ponad         
podstawowe obowiązki są możliwością na podwyższenie zarobków. Ekonomicznie        
opłacalnym wyjściem jest zdobycie etatu w prywatnej opiece zdrowia.  
 
W sporządzonej dla Państwa bazie pielęgniarek i położnych prezentujemy namiary na           
najbardziej doświadczone i wyspecjalizowane osoby w tym zawodzie, ukończyły kursy m.in z            
zakresu: specjalistycznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonania i interpretacji       
badania EKG, specjalistycznego leczenia ran, specjalistycznej resuscytacji       
oddechowo-krążeniowej noworodka itp.  
 



Baza przeznaczona jest do użytku placówek medycznych z wolnym wakatem,          
nowopowstałych klinik szukających personelu, domów opieki społecznej oraz wszelkich         
instytucji związanych z publiczną i prywatną służbą zdrowia. 
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