
 

 

Erbud  

 

Grupa Erbud jest jedną z pięciu największych grup budowlanych na polskim rynku. 

Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i 

specjalistów.  

 

Od 2007 r. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii 

Europejskiej. Rocznie realizuje projekty o wartości ok. 2 mld zł.  

 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji powstałych w ostatnim czasie należą: Hala 

Koszyki, Galeria Młociny,  w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii 

Medycznej w Gdańsku czy Szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu. ERBUD – 

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY I BEZPIECZNY PARTNER 

 

Więcej informacji na http://www.erbud.pl/  

 
 

 
 

HB Reavis Poland 

 

Naszą misją jest zapewnienie wyjątkowych doświadczeń ludziom korzystającym z 

miejsc, które tworzymy. 

 

Rozwiązania dostępne w budynkach HB Reavis pozytywnie wpływają na efektywność 

i samopoczucie ich użytkowników oraz lokalnych społeczności. Jako zintegrowany 

deweloper o zasięgu paneuropejskim zajmujemy się projektowaniem, realizacją oraz 

zarządzaniem nieruchomościami, zarządzaniem inwestycyjnym oraz prowadzeniem 

przestrzeni co-workingowych. Działamy w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, na 

Słowacji i Węgrzech. Poszukujemy też możliwości rozwoju w Niemczech. 

 

Od rozpoczęcia działalności w 1993 r., stworzyliśmy budynki o powierzchni ponad 

miliona metrów kwadratowych. Kolejne projekty, które realizujemy lub planujemy, to 

http://www.erbud.pl/


prawie 1,3 mln mkw. w budynkach o szacowanej wartości 6,2 mld euro. Obecnie 

realizujemy 11 inwestycji o łącznej powierzchni najmu 450 000 mkw. i wartości 2 mld 

euro. 

 

Dysponując aktywami o łącznej wartości 1,2 mld euro i zatrudniając 700 osób, 

należymy do ścisłej czołówki firm na europejskim rynku nieruchomości.  

 

Dzięki najwyższym standardom jakości naszych budynków oraz trosce o 

zrównoważony rozwój, zyskaliśmy uznanie na całym świecie. Nasza firma została 

nagrodzona m.in. tytułami: "Pracodawcy Roku 2016" w Polsce przez AON Hewitt, 

"Najlepszego Dewelopera Biurowego" w plebiscycie World Finance 2016, "Biurowego 

Dewelopera Roku" w konkursie CEE Investment Awards 2017 EuropaProperty oraz 

najlepszego "Międzynarodowego Inwestora w Branży Nieruchomości" według Estates 

Gazette Awards 2017 w Wielkiej Brytanii. 

 

Więcej informacji na http://www.hbreavis.com  

 

 

 

 

 
Schuessler-Plan Inżynierzy 

 

Schuessler-Plan Inżynierzy Spółka z o.o. należy do niemieckiej Grupy SCHÜßLER – PLAN, 

firmy cieszącej się 60-letnią tradycją i doświadczeniem w dziedzinie projektowania 

infrastruktury drogowej, lotniskowej, mostowej, kolejowej, budownictwa podziemnego 

oraz naziemnego. Firma posiada 21 biur w Niemczech, Sudanie, oraz w Polsce i 

zatrudnia łącznie ok. 800 pracowników. Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. od 

początku swojej działalności, tj. od 2007r. zrealizowała dużo ciekawych projektów, 

które umożliwiły rozwój i zdobycie bogatego doświadczenia przez pracowników.  

 

Właśnie to doświadczenie przedkłada się na jeszcze lepsze efekty, zarówno przy 

koordynowaniu, jak i realizacji powierzanych nam zadań. Jako spółka każdy projekt 

traktujemy jako wyzwanie i skupiamy się na realizacji go na jak najwyższym poziomie, 

poprzez wprowadzenie jak najlepszych rozwiązań. Dla naszej spółki istotny jest każdy 

element ją tworzący. Patrzymy na nią jako na całość, ale widzimy w niej każdego 

pracownika, który przyczynia się do naszego rozwoju przede wszystkim poprzez swoje 

zaangażowanie i twórczość. Dzięki zróżnicowaniu realizowanych przez nas projektów 

umożliwiamy rozwój na każdym szczeblu kariery zawodowej.  

Wśród bardziej prestiżowych projektów realizowanych przez naszą spółkę znaleźć 

można dokumentację projektową Trasy Mostu Północnego w Warszawie (obecnie 

Most Marii Skłodowskiej-Curie), czy Opracowanie dokumentacji projektowej mostu 

pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie (wygrana w międzynarodowym 

konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa). 

 

Więcej informacji na https://www.schuessler-plan.de/pl/index.html  

 

http://www.hbreavis.com/
https://www.schuessler-plan.de/pl/index.html


 

 
STRABAG  

 

STRABAG w Polsce jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, będącego od 

180 lat synonimem jakości w budownictwie, realizującego na świecie ponad 15 tys. 

projektów rocznie - lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, który ma 

znaczący i stabilny kapitał własny. Nasza oferta obejmuje różne obszary w przemyśle 

budowlanym.  

 

Korzystamy z całej gamy usług oferowanych przez nasze wyspecjalizowane spółki 

koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten 

sposób wartość dodaną dla naszych Klientów: Zapewniamy ludzi, materiały 

budowlane i sprzęt we właściwym miejscu o właściwym czasie, dzięki temu możemy 

realizować złożone projekty budowalne w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości 

oraz w najlepszej cenie.  

 

Dzięki zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów realizujemy nawet 

najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia budowlane. Działalność STRABAG 

cechuje kompleksowy zakres usług budowlanych, nowoczesne technologie, wysokiej 

jakości materiały oraz najnowszej generacji park maszynowy. 

 

Więcej informacji na http://www.strabag.pl/  

 

 

 

 
 

WSP Polska 

 

WSP Polska jest częścią WSP, wiodącej na świecie profesjonalnej firmy konsultingowej 

zajmującej się usługami inżynieryjnymi. WSP na świecie zatrudnia około 39 000 

utalentowanych osób w 500 biurach w 40 krajach.  

 

Biuro WSP w Warszawie powstało w 1999 roku. Obecnie zatrudniamy ponad 100 

inżynierów i konsultantów, specjalistów w sześciu głównych dziedzinach: inżynieria 

mechaniczna i sanitarna, inżynieria elektryczna, konstrukcja, środowisko, 

zrównoważony rozwój i mosty.  

 

http://www.strabag.pl/


Pracujemy nad lokalnymi projektami z wiodącymi inwestorami, architektami i 

instytucjami publicznymi. Ponadto jesteśmy zaangażowani w międzynarodowe 

przedsięwzięcia wspólnie z WSP w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Finlandii, 

Norwegii i na Bliskim Wschodzie. 

 

Więcej informacji na https://www.wsp.com/  

 

 

https://www.wsp.com/

