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Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

W Twoich rękach znajduje się czwarte już wy-

danie Przewodnika dla Studentów Politechnik. 
Staraliśmy się, aby ten Przewodnik wspierał Cie-

bie w podejmowaniu pierwszych decyzji na ryn-

ku pracy. Znajdziesz tu prezentacje firm z wielu 
branż. Praca w każdej z nich może być począt-
kiem wspaniałej kariery. Na pierwszych stronach 
prezentujemy raport wynagrodzeń – pamiętaj 
jednak, że bez względu na wybrany sektor go-

spodarki, wysoko wykwalifikowani specjaliści 
są zawsze w cenie. Ponadto znajdziesz w Prze-

wodniku kilka pomocnych materiałów – projekt 
układu hydrauliki siłowej, objaśnienie spójnych 
składowych oraz opis metodyk tworzenia opro-

gramowania w języku angielskim – w sam raz na 
rozmowę kwalifikacyjną. Zapraszamy Ciebie także 
do udziału w konkursie organizowanym przez por-
tal strefainzyniera.pl. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Powodzenia!
Karol Kołowski
Redaktor naczelny

Wydawca i Redakcja: 

NET Portal
ul. Poprzeczna 13
05-840 Brwinów

www.strefainzyniera.pl
Nakład: 20 000 egzemplarzy
Za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsoro-

wanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Reklama: reklama@strefainzyniera.pl; 
tel. +48 509 281 176

3

6

8

13

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

30

32

33

34

36

38

40

42

43

44

45

48

CAD nie ma przed Tobą tajemnic?

Pokaż co umiesz!
Przygotuj opracowanie wybranego zagadnie-

nia z zakresu CAD. Autorzy najlepszych 30 prac 
otrzymają książki wydawnictw Helion i PWN.
Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl  
!
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Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2017 
roku była o 1 145 PLN wyższa od zarobków magistrów 
i wyniosła 5 645 PLN. Co czwarty pracownik z tytułem 
magistra inżyniera zarabiał 8 500 PLN i więcej

WYNAGRODZENIA 

MAGISTRÓW INŻYNIERÓW
W 2017 ROKU

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów 
w 2017 roku (brutto w PLN)

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku

wynagrodzenia magistrów

25% zarabiało powyżej:

6 937 PLN 

mediana: 

4 500 PLN

25% zarabiało poniżej:  

3 300 PLN

wynagrodzenia inżynierów

25% zarabiało powyżej:

 8 500 PLN 

mediana: 

5 645 PLN

25% zarabiało poniżej: 

4 000 PLN
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Osoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazo-
wieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 081 PLN brutto miesięcznie

Wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów w wybranych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)
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5 160
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6 300
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5 500
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4 354
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4 569
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Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku
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5  000
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1  000

3 493

4 210

5 215

5 932

6 358

7 081
7 300

Mediana wynagrodzeń całkowitych 
magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku
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Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach

stanowisko średnia
25% zarabiało 

poniżej
mediana

25% zarabiało 
powyżej

Kierownik budowy 7 712 5 645 7 100 9 000

Kierownik robót budowlanych 7 583 5 717 7 081 8 700

Inżynier sprzedaży/Przedstawiciel handlowy branży 
technicznej 7 215 4 793 6 700 9 000

Kierownik ds. planowania produkcji 7 054 4 927 6 600 8 400

Inżynier automatyk 6 363 4 927 6 220 7 500

Inżynier produktu/Specjalista ds. rozwoju produktu 6 561 4 775 6 000 8 100

Kierownik laboratorium 6 564 4 600 5 832 7 368

Projektant konstrukcji budowlanych 6 001 4 340 5 700 7 081

Inżynier serwisu/Specjalista ds. serwisu 6 297 4 497 5 646 7 500

Projektant instalacji elektrycznych 5 899 4 210 5 645 7 081

Inżynier ds. jakości 6 030 4 500 5 500 7 081

Modelarz odlewniczy 5 839 4 500 5 437 6 670

Inżynier produkcji/procesu 5 818 4 210 5 400 7 000

Specjalista ds. utrzymania ruchu 5 400 4 290 5 200 6 507

Specjalista ds. energetyki/Energetyk 5 754 4 211 5 200 6 722

Architekt 5 546 3 636 5 036 6 830

Doradca techniczno-handlowy 5 773 4 000 5 030 6 795

Inspektor nadzoru (budownictwo) 5 789 4 210 5 000 6 900

Specjalista ds. zaopatrzenia/Kupiec/Specjalista ds. 
zakupów 5 278 4 000 4 927 6 111

Automatyk (produkcja) 5 272 3 950 4 850 6 300

Specjalista ds. planowania produkcji 5 086 3 905 4 800 5 837

Specjalista ds. badań i rozwoju 5 559 3 924 4 793 6 356

Specjalista ds. BHP 4 888 3 493 4 600 5 932

Technolog produkcji 4 658 3 494 4 425 5 500

Specjalista ds. logistyki 4 682 3 500 4 400 5 350

Inżynier budowy 4 600 3 500 4 210 5 215

Specjalista ds. jakości 4 241 3 300 4 019 5 000

Specjalista ds. ochrony środowiska 4 049 2 800 3 500 4 759

Kontroler jakości 3 719 2 919 3 500 4 200

Asystent projektanta (budownictwo) 3 675 2 919 3 494 4 210

Laborant chemiczny 3 268 2 700 3 200 3 600
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mediana

25% zarabiało
poniżej

25% zarabiało
powyżej

Wynagrodzenia w działach IT w 2017 roku

6 500
PLN

9 527
PLN

4 497
PLN

Wynagrodzenia całkowite w działach IT 
w wybranych polskich miastach w 2017 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Warszawa

Kraków

2 000 3 0001 000 1 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Katowice

Poznań

Wrocław

Gdańsk

Łódź

Bydgoszcz

Lublin 5 025

6 300

5 600

7 800

7 506

7 500

7 081

6 362

6 326

Mediana wynagrodzeń w działach IT w 2017 roku 
wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie.

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku

WYNAGRODZENIA W DZIAŁACH IT W 2017 ROKU
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stanowisko średnia
25% zarabiało 

poniżej
mediana

25% zarabiało
powyżej

Dyrektor działu IT 19 548 14 050 18 562 24 000

Architekt - projektant systemów IT 11 974 9 550 12 000 14 316

Kierownik projektu IT 10 950 8 516 11 175 13 400

Starszy inżynier oprogramowania 10 887 9 233 11 000 12 700

Kierownik działu IT 11 014 7 500 10 500 14 000

Konsultant SAP 8 832 6 200 8 200 11 000

Inżynier oprogramowania 7 951 6 000 7 634 9 500

Quality Assurance 7 555 5 650 7 628 9 000

Programista baz danych 7 689 5 400 7 475 9 600

Analityk ds. IT 7 672 5 350 7 384 9 234

Inżynier ds. testów automatycznych 7 657 5 500 7 250 9 000

Programista C/C++ 7 851 5 645 7 205 9 750

Programista Java 7 374 4 927 7 000 9 364

Programista (stanowisko ogólne) 7 326 4 977 7 000 9 500

UI/UX Designer 7 817 5 645 7 000 10 238

Programista android/Android Developer 7 454 4 650 6 672 9 845

Programista .NET 7 125 4 968 6 600 8 516

Inżynier ds. sieci IT 7 706 5 300 6 575 10 000

Administrator systemów IT 6 738 4 920 6 350 8 200

Programista Python 6 497 4 210 5 932 8 000

Konsultant ds. IT (stanowisko ogólne) 7 176 4 200 5 673 10 500

Programista PHP 6 422 4 280 5 645 8 084

Inżynier wsparcia technicznego IT (helpdesk) 6 207 4 205 5 430 7 372

Programista JavaScript/Front-End Webdeve-

loper
5 974 4 000 5 237 7 170

Tester oprogramowania 5 473 3 750 5 000 6 610

Administrator sieci informatycznej 5 667 3 800 4 927 7 081

Webdeveloper 4 934 3 493 4 350 6 291

Grafik komputerowy 3 742 2 775 3 493 4 350

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
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Wykonaj model przej-
ściówki (rysunek 6) (rysu-
nek uproszczony — tylko 
wymiary przyłączy).

Sprawdź oferty pracy na strefainzyniera.pl

Rysunek 1
Schemat położenia elementów układu

Plik złożenia (wraz z częściami) przed wykonaniem przewodów znajduje 
w folderze z-Przykład 09\Układ_hydrauliczny.
Plik złożenia po dodaniu przewodów dostępny jest w folderze 
z-Przykład 09\Układ_hydrauliczny_z_przewodami.

Obliczenia oraz dobór właściwych elementów powinny zostać 
wykonane wcześniej.

Projekt będzie wykorzystywał:
1. Bibliotekę elementów układu — w przykładzie bardzo 
schematycznie.
2. Wykonaną wcześniej konstrukcję nośną.

W przykładzie zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Zdefiniowanie odniesień wiązań w elementach biblioteki. 
Warto definiować odniesienia wiązania, gdy elementy będą 
wykorzystywane w wielu złożeniach. Do jednokrotnego użycia nie 
jest to konieczne.
2. Wprowadzenie przewodów hydraulicznych jako wyciągnięcie po 
ścieżce (w wersji SolidWorks Standard nie ma dostępu do dodatku 
Routing).

Założono:
1. Wszystkie przyłącza elementów hydrauliki (pompa, rozdzielacz i 
siłownik) mają gwint1/2 cala, w uproszczeniu — otwory o średnicy 
1/2 cala. W trakcie rysowania szkicu wymiar calowy można 
wprowadzić, wpisując 1/2in lub 1/2cala.
2. Przyłącza przewodów mają gwinty M15, zatem będzie potrzebna 
przejściówka (wymiary przykładowe).

SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji.
Praktyczne przykłady, Jerzy Domański, Wyd. Helion

Projekt układu hydrauliki siłowej

Rysunek 3
Pompa

Rysunek 5
Konstrukcja nośnaRysunek 4

Siłownik

Rysunek 6
Model przejściówki

Wykonaj elementy układu i konstrukcję nośną. 
Poniżej wymiary orientacyjne części:

Rysunek 2
Rozdzielacz

Projekt będzie polegał na zestawieniu ele-
mentów układu hydrauliki siłowej (rysunek 1), 
a nie na obliczeniach hydraulicznych pa-
rametrów układu (np. wartości ciśnienia 
lub natężenia przepływu).
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Zdefiniuj odniesienie wiązań w przejściówce na 
dwóch końcach:
• na końcu Ø15 (szczegóły na rysunku 7) — na-

zwa odniesienia M15,

Odniesienie wiązania na przyłączu Ø15

Rysunek 7

• na końcu Ø12,7 (szczegóły na rysunku 8) 
— nazwa odniesienia 0,5cala

Odniesienie wiązania na przyłączu Ø12,7

Rysunek 8

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

Zapisz plik złożenia.
W dalszej części rozdziału zostanie opisany sposób modelo-

wania przewodu hydraulicznego.
Przyjęto następujące założenia:

1. Każdy przewód stanowi oddzielną część.
2. Przewód wykonany jest poprzez wyciągnięcie szkicu 
okręgu po ścieżce. Ścieżka wykonana jako splajn w szki-
cu 3D — modelowana swobodnie, ale z podaniem dłu-

gości przewodu.
3. W pliku zawierającym przewód zostanie zdefiniowana 
właściwość Długość przewodu.

Wykonaj odnośniki wiązań 0,5cala we wszystkich ele-

mentach układu hydraulicznego (pompa, rozdzielacz, 
siłownik), w każdym przyłączu. Na rysunku 9 przykład 
dla rozdzielacza.

Przykład definicji odnośników wiązania

W bibliotece projektu zdefiniuj lokalizację plików.
Wstaw do złożenia konstrukcję nośną, pompę, rozdzie-

lacz i siłownik. Dodaj wiązania indywidualnie.
Przeciągając z biblioteki projektu, wstaw Przejściówkę — 
zastosuj odniesione wiązania (rysunek 10).

Przykłady wstawienia przejściówek

W zapisanym pliku złożenia kliknij polecenie Nowa 
część (rysunek 11):
• Kliknij powierzchnię właściwej przejściówki.
Zostanie utworzony szkic w nowej części.

Polecenie Nowa część oraz powierzchnia 
kliknięta podczas tworzenia nowej części
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Rozpocznij rysowanie splajnu Stylowy splajn od początku 
układu współrzędnych (rysunek 13):
• kliknij trzy wierzchołki wieloboku kontroli splajnu w prze-

strzeni (rysunek 14);
• zakończ splajn w środku krawędzi odpowiedniej przej-
ściówki na rozdzielaczu — z oznaczeniem P (rysunek 14).

Rysunek 13
Początek splajnu

Wierzchołki wieloboku kontroli i zakończenie splajnu

Rysunek 14

Ustawienie splajnu:
• Ustawiaj widok normalnie do płaszczyzn konstrukcyj-
nych i przeciągaj punkty wieloboku w celu uzyskania 
wymaganego kształtu (rysunek 15). Długości linii wielo-

boku można wprowadzić po zaznaczeniu linii (rysunek 
16). Dodawaj liniom wieloboku w punktach końcowych 
splajnu relacje Wzdłuż Z lub wzdłuż innych osi.

Przykłady widoków obróconych  o 90 stopni
Rysunek 15

Długość linii wieloboku kontroli

Rysunek 16

Zwymiaruj długość splajnu:
• po kliknięciu polecenia Wymiar inteligentny 
   kliknij splajn — wymiar może pojawić się  w 
   nieoczekiwanym położeniu (szkic 3D);
• zmień wymiar na właściwy (nie może być 
   zbyt mały — np. 750 mm).

Wyjdź ze szkicu, zatwierdzając zmiany.

Właściwości operacji Dodanie/baza przez 
wyciągnięcie po ścieżce

Rysunek 17

Rysunek 12
Szkic okręgu

• W szkicu narysuj okrąg jak na rysunku 12. Ewentual-
nie utwórz dwa współśrodkowe okręgi, jeżeli chcesz 
mieć przewód w postaci rurki.
• Wyjdź z edycji szkicu, zatwierdzając zmiany.
• Pozostając w trybie edycji nowej części, utwórz   
   nowy szkic 3D.

Do obrotu widoku o 90 stopni moż-

na zastosować skrót Shift+klawisz 
strzałki z klawiatury.

Wykonanie bryły:
• Na pasku Operacje kliknij Dodanie/baza przez    
   wyciągnięcie po ścieżce.
• Wybierz profil i ścieżkę (rysunek 17).



11 Sprawdź oferty pracy na strefainzyniera.pl

Rysunek 20

Wyjdź z trybu edycji części.
Zapisz nową część w pliku zewnętrznym, np. Przewód1 
(rysunek 18).

Zapisywanie nowej części
Rysunek 18

Dodawanie właściwości pliku Przewód1
Rysunek 19

• Otwórz plik Przewód1.
• Kliknij dwukrotnie Szkic3D1 w drzewie operacji

- pojawi się wymiar długości splajnu.
• W menu Plik kliknij Właściwości.
• Wprowadź właściwość Długość przewodu.
Kolejne wstawienia przewodów pozwolą na uzyskanie 
poniższego złożenia i dokumentacji (rysunek 20).

Przykład dokumentacji złożenia

Rysunek 17 (kontynuacja)



Zablokowanie prze-

mieszczania kompo-

nentu można osiągnąć 
poprzez wprowadzenie 
wiązań, np. Równole-

gle między płaszczyzną 
konstrukcyjną złożenia 
a płaszczyzną kompo-

nentu (rysunek 24).

Fragment drzewa operacji
Rysunek 22

Rysunek 23

Zablokowanie położenia 
przewodu za pomocą wiązania

Rysunek 24

CAD nie ma przed Tobą tajemnic?

Pokaż co umiesz!
Przygotuj opracowanie wybranego zagadnie-

nia z zakresu CAD. Autorzy najlepszych 30 prac 
otrzymają książki wydawnictw Helion i PWN.
Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl  
!
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Przedstawiony powyżej przykład uwzględnia właściwo-

ści pliku, które w prostych przypadkach nie muszą być 
wykonywane. Przewody będą dostosowywać się do 
zmiany wymiarów konstrukcji nośnej (dopóki nie zosta-

nie przekroczona długość przewodu) — może zaistnieć 
konieczność poprawienia szkicu 3D (gdy przewody za-

czną przenikać przez inne komponenty). Na rysunku 21 
przykład zmiany kształtu przewodu.

W przykładzie opisanym powyżej zdecydowanie lepiej 
sprawdza się Stylowy splajn. Oczywiście zmiany wy-

miarów konstrukcji nie mogą wymuszać przekroczenia 
wymiaru długości splajnu. Pojawienie się błędu zwią-

zanego z przekroczeniem długości splajnu jest również 
ważną informacją dla projektanta.

Przykład zmiany kształtu przewodu

Rysunek 21

W drzewie przeglądarki można zaobserwować, że ikony 
nowych części, np. Przewód1, mają znak (–), co oznacza, 
że położenie komponentu nie jest ustalone (rysunek 22). 
Możliwe jest wówczas przemieszczenie komponentu za 
pomocą myszy (rysunek 23).

Przykład zmiany położenia przewodu

W przypadku możliwości użycia Solid Works 
Routing przewody mogą być wykonywa-

ne z zastosowaniem tego dodatku.
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Present approach to
software development

Software development is a complex, human-intensi-
ve process which goal is to deliver a product within 
certain period of time and budget that meets the re-

quirements of the client. In order to build high quali-
ty software systems, companies need to follow some 
mature software development practices, which are 
subject to constant evolution. 

These methodologies are the source of formal guide-

lines and instructions on how the software develop-

ment process should be managed and organized.

Presently, software development approaches can be 
divided into heavyweight and lightweight (or agile)
methodologies. A particular methodology is cho-

sen on the basis of the size of software development 
team, the complexity of the problem to be solved 
and needs of the client.

Heavyweight vs. lightweight
software development methodologies

As far as the heavyweight approach is concerned, 
the most common is the waterfall methodology. Its 
modifications include spiral model and v-model.

The waterfall model includes a sequential series of 
steps which divide software development life cycle 
(SDLC) into the following distinct phases: planning and 
requirements gathering, system design, implementa-

tion, testing, deployment and finally software mainte-

nance.

The waterfall approach is rather clear and one of its 
advantages is that the series of fixed milestones make 
it easy to track progress of the project. Another ad-

vantage of this linear software development process 
is that potential problems, which would have been fo-

und during development phase, can be investigated 
and bottomed out during the design phase, before 
implementation of the solution. The whole process is 
also well documented so in the end there are no mi-
sunderstandings. 

This type of methodology is usually used in large pro-

jects in which the technology, requirements and pro-

duct definition remain unchanged. Such inflexibility 
and unresponsiveness to change seem to become 
less popular in today’s business environment in which 
companies are constantly changing their software 
requirements to keep up the pace of market deve-

lopment. 

They do not want to stay behind their competitors. 
Other disadvantages of waterfall approach include 
susceptibility to bottlenecks and delays and possible 
late product delivery as only the completion of final 
project phase provides a deliverable.

The Rational Unified Process (RUP) methodology is 
also frequently used in the software industry. It uses 
iterative and incremental approach and is strongly 
tied to using object-oriented modelling. In RUP, a 
project is divided into a number of iterations and for 
each iteration the project goes through the following 
phases, which makes it similar to the spiral model:

• Inception: At this stage the development team 
conducts the analysis of the problem to be solved, 
assesses feasibility of the project and specifies high-

-level requirements. A project vision is created and 
business case is developed.
• Elaboration: At this point the project team designs 
a baseline architecture of the system, further elabo-

rates onthe requirements and conducts risk analysis.
• Construction: By the end of this phase a beta-rele-

ase working system is made available.
• Transition: This is the time to validate the product 
and obtain the acceptance of intended users an 
stakeholders.

As far as the lightweight software development me-

thodologies are concerned, the basis for them is the 
Agile Manifesto which presents key values to the phi-
losophy behind them:
• Individuals and interactions which help to get rid 
of any misunderstandings between the team mem-

bers, giving rooms for ideas and immediate feed-

back, are more important than processes and tools.
• Having a working software given earlier to the user, 
even if it provides minimal value, is preferred over de-

velopment of the entire software in detail with com-

prehensive documentation. Such documentation 
may turnout to be a throw away task because of 
the change of user requirements. It must be pointed 
out that documentation should not be overlooked 
or disregarded but it should exist in its basic form.
• Customer collaboration leading to full understan-

ding of customer needs is more important than con-

tract negotiation which limits the evolution of softwa-

re project due to agreed-upon feature set.
• Responding to change, which should be embra-

ced and prepared for as software evolves, is more 
important than following the plan as planned featu-

res may be reprioritized.

Software
development
methodologies

English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla 
specjalistów IT i nie tylko, Beata Błaszczyk, wyd. Helion
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Agile software development 
methodologies and frameworks

As it has been mentioned above, agile software 
methodologies replace sequential software de-
velopment approach and design upfront with in-
cremental and iterative one. They allow changes 
of requirements which are delivered by self-or-
ganizing, cross-functional teams including desi-
gners, developers and testers, working on it era-
tion of the product over fixed time periods called 
timeboxes. A working software is delivered at the 
end of each iteration. The most commonly used 
agile methodologies or software development 
frameworks are the following:

• Scrum: It is a process framework with timeboxed 
units referred to as sprints. Sprints are usually 1 – 
4 weeks long. After the Product Owner defines 
a set of requirements in Product Backlog, the 
Scrum Team (comprising of the Product Owner, 
the Development Team and the Scrum Master) 
agrees on a set of items to be addressed in a 
sprint and put them in a Sprint Backlog during the 
Sprint Planning.

The items in Product Backlog are reviewed and 
revised during Backlog Refinement, also referred 
to as Backlog Grooming. They are expressed in 
the form of user stories which are a part of one 
or more epics. The relative effort to implement 
each user story is estimated in story points using 
for example Planning Poker. After that the Deve-

lopment Team identifies tasks which are needed 
to complete each user story, there is a time for 
R&D work of developers, followed by demos of 
the solution and retrospectives. 

During the sprint each day there are 15-minute ti-
me-boxed meetings for the Development Team 
calledDaily Scrums to synchronize activities and 
create a plan for the next 24 hours. Each sprint 
ends up with a demonstration of potentially ship-

pable working product demonstrated to stakehol-
ders which takes place during the Sprint Review. 
After that and prior to the next Sprint Planning, a 
Sprint Retrospective takes place. It is an opportu-

nity for the Scrum Team to inspect the results of 
its work and talk about the improvements to be 
enacted during the next Sprint. 

A measurement of the amount of work the De-

velopment Team can complete during a single 
Sprint (velocity) can be graphically presented 
using a burn-down chart. The forecasted velocity 
can be calculated on the basis of Focus Factor 
(velocity/capacity). A simple burn-down chart of 
ten-day sprint is shown in Figure 1.

Figure 1. A simple burndown chart

• DSDM Agile Project Framework: This is a more formal and well-
-known agile project management framework which enables the 
organisations to deliver working solutions on time and on budget. 
According to the framework,there are for example the following 
roles of people involved in a project:
• Business Sponsor: It is a person responsible for the Business Case 
and project budget who resolves business issues and makes finan-

cial decisions.
• Business Visionary: It is a person responsible for clear vision of the 
project who interprets the needs of Business Sponsor and commu-

nicates them to the team.
• Technical Coordinator: It is a person responsible for delivery of 
compatible output, meeting the agreed technical quality standards.
• Solution Developer: It is a person who interprets business require-

ments and translates them to deployable solution which meets the 
needs of solution recipients.
• DSDM Coach: It is an independent person certified in DSDM Agile 
Project Framework whose role is to help less experienced team use 
this approach properly and effectively.

DSDM stands for dynamic systems development method. DSDM 
Agile Project Framework integrates a project management life-

cycle and a product development lifecycle into a single frame-

work. The project process includes seven phases: Pre-Project, Fe-

asibility, Foundations, Evolutionary Development, Deployment, 
Post-Project. 

A crucial element of this method is the Prioritized Requirements List 
(PRL) which includes high-level requirements established during 
Feasibility and Foundations phases, prioritized using the MoSCoW 
technique. TheMoSCoW technique involves prioritizing the requ-

irements according to the following rules: M (must have require-

ments which are the minimum usable subset), S (should have requ-

irements to be delivered if possible), C (could have requirements 
which are not critical) and W (won’t have requirements which wo-

n’t be delivered this time, but potentially they can be delivered 
later). 
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Other DSDM Agile Project Framework products inclu-

de: Solution Architecture Definition (SAD), Feasibility 
Assessment, Delivery Plan, Timebox Plan and many 
other.

In June 2012, the DSDM Consortium published a white 
paper describing the integration of DSDM Agile Pro-

ject Framework with Scrum. Figure below presents the 
DSDM phases in this approach.h

ases in the Agile Project Framework integrated with Sc

Source: Craddock A., Roberts B., Godwin J., Tudor 
D., Richards K., The DSDM Agile Project Framework 
for Scrum. Revised and Updated — June 2014, 
White Paper for DSDM Consortium. Retrieved from 
https://www.dsdm.org/resources/white-papers/
the-dsdm-agile-project-framework-for-scrum

• Kanban: It is an iterative process method which puts 
emphasis on optimizing process flow which is similar 
toScrum. In Kanban a task board is used to visualize 
workflow to present which tasks are pending, during 
analysisphase, currently developed, in-testing and 
deployed. This concept is related to just-in-time (JIT) 
and lean production issue. One of its goals is therefo-

re to limit work-in-progress and manage the workflow 
efficiently.
• Extreme programming (XP): It is a software develop-

ment methodology which applies such practices as 
pair programming, collective code ownership, short 
releases, test-driven development (TDD), continuous 
integration, refactoring and code reviews.

• Feature-driven development (FDD): It is a client-centric 
methodology which combines the speed and flexibility of 
agile methods with model-driven software development 
techniques. It includes 5 stages that one should follow:

• Develop an Overall Model following the JEDI (just eno-

ugh design initially) approach, rather than the derogato-

ry BDUF (big design up front) method, in order to under-
stand the fundamentals of the domain that the system is 
addressing.

• Build a Features List instead of user stories or backlog 
items. The features should be listed in a three-level hierar-
chy comprising of major subject areas divided into featu-

re sets including detailed features.

• Plan by Feature stage is about setting-up activities 
which constitute a high-level plan for Chief Programmers 
and developers.

• Design by Feature and Build by Feature are highly itera-

tive stages in which a Chief Programmer selects the small 
group of features to be developed over the next few 
days. The process can be supported by user experience 
(UX) designers. The feature teams work together with the 
support of a Domain Expert and analyse the details of 
each selected feature and design the solution for each 
feature. In the next step they work on coding, perform te-

sting tasks and finally code inspection takes place. When 
each team successfully finishes the implementation of 
the feature, it is validated by the client and integrated 
with the main product. Then the processis repeated for 
another set of features.
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W bardzo wielu zadaniach obliczeniowych dla 
grafów zakłada się, że przetwarzany graf jest 
spójny. Stąd jednym z podstawowych problemów 
napotykanych przy rozwiązywaniu problemów 
grafowych jest problem znajdowania spójnych 
składowych danego grafu G. Można go sformuło-
wać następująco:

Dla danego grafu G = (V, E) mamy obliczyć (znaleźć) funkcję C: 
V → {1, 2, ..., n}, taką że dwa wierzchołki v i w należą do tej samej 
spójnej składowej G wtedy i tylko wtedy, gdy C(v) = C(w).

Rozwiązanie powyższego problemu opiera się na spostrzeżeniu, że 
dwa wierzchołki są w tej samej spójnej składowej wtedy i tylko wte-

dy, gdy można je połączyć ścieżkami z tym samym wierzchołkiem 
w grafie. Do znajdowania spójnych składowych wykorzystamy me-

todę przechodzenia grafu w głąb (DFS), o której była już mowa w 
rozdziale 1. Przechodzenie w głąb zrealizujemy za pomocą proce-

dury rekurencyjnej search opisanej nieco dalej. 

Tak jak w rozdziale 1 zakładamy, że z każdym wierzchołkiem v są 
związane dwa pola: visited(v) i current(v). Pierwsze pole służy do 
zaznaczania stanu wierzchołka: odwiedzony (true) lub nieodwie-

dzony (false). 

Drugie pole – current(v) – jest wskaźnikiem do pierwszego wierz-

chołka w na liście sąsiedztwa v, takiego że krawędź v — w nie była 
jeszcze odwiedzona z v. Listę sąsiedztwa v oznaczamy przez L(v). W 
opisie procedury search opuściliśmy pewien fragment, który zazna-

czyliśmy trzema kropkami. Fragment ten zależy od rozwiązywane-

go problemu. Za chwilę pokażemy, jak on wygląda w przypadku 
algorytmu obliczania spójnych składowych.

Spójne składowe

Jako zadanie pozostawiamy Ci udowod-

nienie, że wywołanie search(u) spowo-

duje odwiedzenie wszystkich wierzchoł-
ków połączonych w grafie ścieżką z u. 
Mając do dyspozycji procedurę search, 
łatwo już rozwiązać problem spójnych 
składowych. Funkcję C określamy w ten 
sposób, że C(v) jest równe najmniejsze-

mu wierzchołkowi w spójnej składowej 
zawierającej v. Identyfikator wykrywanej 
właśnie spójnej składowej (jej najmniejszy 
wierzchołek) jest pamiętany w zmiennej 
globalnej id. Teraz, żeby obliczyć C(v), 
wystarczy wpisać w opuszczone miejsce 
w opisie procedury search instrukcję

C(v) := id;

Algorytmy i struktury danych

Lech Banachowski, Krzysztof Diks, 
Wojciech Rytter, 2017,
Wydawnictwo Naukowe PWN
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Rys. 1 Graf ponumerowany w głąb z wyróżnionymi krawędziami drzewa rozpinającego (linie ciągłe)

Pełny algorytm obliczania spójnych składowych został zapisany za pomocą 
procedury c-components.

W procedurze c-components lista sąsiedztwa każdego wierzchołka jest przeglą-

dana jeden raz. Ponieważ łączna długość wszystkich list sąsiedztwa wynosi 2m, 
czas działania procedury c-components jest liniowy, a dokładniej O(n + m). Prze-

glądanie listy sąsiedztwa każdego wierzchołka (instrukcja while w procedurze se-

arch) może być także rozumiane jako przeglądanie listy krawędzi grafu o jednym 
z końców właśnie w tym wierzchołku. 

Jak już wspominaliśmy, metoda przechodzenia grafu, realizowana za pomocą 
procedury search, nosi nazwę metody przechodzenia grafu w głąb. Kierujemy się 
w głąb grafu tak długo, jak długo można. Metoda ta jest podstawą konstrukcji 
bardzo wielu efektywnych algorytmów grafowych działających często w czasie 
liniowym. Umożliwia ona zebranie potrzebnych informacji dotyczących struktury 
grafu przy tylko jednokrotnym przejrzeniu go. Zdobyte informacje wykorzystuje 
się następnie do obliczania właściwego rozwiązania rozpatrywanego problemu. 

Załóżmy, że badany graf jest spójny. W trakcie wykonywania procedury search 
krok zaznaczony trzema gwiazdkami odpowiada przejściu po krawędzi od za-

markowanego wierzchołka v do nie zamarkowanego wierzchołka w. Wyróżnijmy 
wszystkie takie krawędzie i niech F będzie zbiorem tych krawędzi. Nietrudno zauważyć, że podgraf (V, F) jest drzewem 
rozpinającym badanego grafu (spójnym podgrafem bez cykli prostych, zawierającym wszystkie wierzchołki). Drzewo to 
będziemy traktować jak drzewo z korzeniem w wierzchołku, od którego rozpoczynamy przechodzenie. 

Jeżeli w kroku *** procedury search przechodzimy od wierzchołka v do w, to w tak otrzymanym drzewie v jest poprzed-

nikiem w, a w jest następnikiem v. Omawiane drzewo będziemy nazywali drzewem przechodzenia w głąb. Przechodząc 
graf w głąb, można dodatkowo numerować wierzchołki w kolejności odwiedzania ich. Numer wierzchołka v będziemy 
oznaczać przez nr(v). 

Przykładowy graf z ponumerowanymi w głąb wierzchołkami i z zaznaczonymi krawędziami drzewa przechodzenia (linie 
ciągłe) jest przedstawiony na rysunku 1. Liczby przy każdym wierzchołku oznaczają, odpowiednio, jego identyfikator oraz 
numer w głąb. Dla przejrzystości przykładu przyjmujemy, że wierzchołki na listach sąsiedztwa są uporządkowane rosnąco. 
Należy tu jednak podkreślić, że kolejność wierzchołków na listach sąsiedztwa może być dowolna. Przechodzenie grafu 
rozpoczyna się od wierzchołka 1.

Podstawowe pojęcia

Drogą (albo ścieżką) w grafie G nazywamy 

każdy skończony ciąg wierzchołków v0, v1, ..., 

vk, taki że dla każdego i = 0, ..., k – 1, vi — vi + 1 

(vi → vi + 1 w wypadku grafu zorientowanego) 

jest krawędzią grafu. Liczba k jest długością 
ścieżki. O ścieżce v0, v1, ..., vk mówimy, że łą-

czy wierzchołki v0 i vk (lub prowadzi od v0 do 

vk, gdy G jest zorientowany). Wierzchołki v0 i vk 

nazywamy – odpowiednio – początkiem i koń-

cem ścieżki. O krawędzi łaczącej dwa kolejne 

wierzchołki na ścieżce mówimy, że należy do 
tej ścieżki. Długość najkrótszej ścieżki łączącej 

dwa wierzchołki v i w nazywamy ich odległo-

ścią w grafie (lub odległością od v do w w 

przypadku grafu zorientowanego). Ścieżkę 

nazywamy prostą, jeżeli żadne dwa wierz-

chołki na ścieżce się nie powtarzają. 

O ścieżce mówimy, że jest cyklem, jeżeli pierw-

szy wierzchołek i ostatni są takie same. Jeśli 

wszystkie wierzchołki, z wyjątkiem v0 i vk, są pa-

rami różne oraz k > 2 (k > 1 dla grafów zorien-

towanych), to cykl nazywamy pro stym. Graf G 

jest spójny, jeżeli każde dwa jego wierzchołki 

można połączyć ścieżką. Graf  G1 = (V1, E1), 

w którym V1 jest podzbiorem zbioru wierzchoł-

ków V, a E1 jest podzbiorem zbioru krawędzi 

grafu G łączących tylko wierzchołki z V1, nazy-

wamy podgrafem G. Graf G1 jest podgrafem 

rozpinającym, jeżeli V1 = V. W sytuacji, kiedy 

E1 zawiera wszystkie krawędzie grafu G o koń-

cach w wierzchołkach z V1, mówimy o G1, że 

jest indukowany przez V1. Graf G1 jest spójną 
składową grafu G, jeżeli jest jego maksymal-

nym (w sensie zawierania zbiorów wierzchoł-

ków i krawędzi) spójnym podgrafem.



>>> Warto wiedzieć
Branża budowlana jest w dużym stopniu zależna 
od zamówień publicznych i przetargów odby-
wających się dla ich realizacji. Te z kolei mają 
swoje odbicie w harmonogramie unijnych dofi-
nansowań. W rezultacie wszelkie przesunięcia 
w planowaniu i rozliczaniu dotacji mają wpływ 
na bieżącą koniunkturę na rynku budowlanym.

Nowe technologie w budownictwie

Jednym z interesujących zjawisk jakie zachodzą obec-

nie w branży budowlanej jest cyfryzacja procesów 
budowlanych. Służy do tego koncepcja BIM, czyli mo-

delowanie informacji o budynku (ang. Building Informa-

tion Modeling). Jej sercem jest cyfrowy model budynku, 
który przyśpiesza, ułatwia i poprawia jakość prac nad 
przedsięwzięciem budowlanym. Taki model jest wyko-

rzystywany przez wszystkie zespoły zaangażowane do 
prac nad budynkiem, co pozwala na lepszą koordyna-

cję prac, redukcję kosztów, a później także usprawnia 
zarządzanie nowo powstałą budowlą. 

Do praktycznej realizacji koncepcji BIM służy oprogra-

mowanie, które pozwoli przygotować model cyfrowy 
inwestycji. Już teraz firmy budowlane zgłaszają zapo-

trzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili ob-

sługiwać programy oparte na koncepcji BIM. Ważną 
kompetencją takich osób powinna być także umiejęt-
ność pracy zespołowej, tak aby korzystając z modelu 
BIM koordynować działania wszystkich osób zaangażo-

wanych w budowę – od projektantów, przez wykonaw-

ców, a kończąc na inwestorze.

Budownictwo Działalność STRABAG 

jako generalnego wy-

konawcy skupia się na 
kilku filarach, w związku 

z tym na zatrudnienie u nas mogą liczyć głównie absol-
wenci politechnik z kierunków związanych z budownic-

twem: kubaturowym, drogowym, mostowym oraz kole-

jowym. Najczęściej poszukujemy kierowników budów, 
bądź robót, kierowników projektu, a także inżynierów, 
czy specjalistów ds. kalkulacji. 

Na pracę u nas mogą także liczyć studenci czy absol-
wenci ekonomii, gdyż każda budowa jest obsługiwana 
również pod względem finansowym. 

Zatrudniamy również osoby mające wiedzę oraz do-

świadczenie w zakresie prawa budowlanego czy ad-

ministracji kontraktem. Na przełomie marca i kwietnia 
trwa rekrutacja na praktyki, które odbywają się na bu-

dowach i biurach w całej Polsce.

Bożena Czekajska, Kierownik działu HR
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Obecnie branża budowlana przeżywa okres dynamicznego 
rozwoju. Portfele zamówień firm budowlanych rosną po nie-
zbyt udanym roku 2016. Z badań GUS wynika, że w listopa-
dzie 2017 r. produkcja budowlano-montażowa była o 19,8 
proc. wyższa niż rok wcześniej. Jest więc to bardzo znacząca 
poprawa koniunktury w branży. Również rok 2018 zapowia-
da się bardzo dobrze. Pojawiają się jednak nowe wyzwania. 
O ile bowiem nie brakuje zamówień, to problemem dla firm 
będą rosnące koszty pracy i materiałów. Z punktu widzenia 
osób wchodzących na rynek pracy może to być dobry czas 
na rozpoczęcie kariery w budownictwie z uwagi na zapo-
trzebowanie na nowych pracowników.

Dużo inwestycji w całej Polsce

Główne motory wzrostu rynku budowlanego to budownic-

two inżynieryjne oraz budownictwo typu niemieszkanio-

wego. Segment ten obejmuje przede wszystkim realizację 
budynków przemysłowo – magazynowych. Trzeci obszar 
to budownictwo mieszkaniowe, które stanowi najmniejszą 
część całej branży budowlanej pod względem wartości ro-

bót. Ważne jest jednak to, że każdy z tych segmentów odno-

towuje wzrost.

Najwięcej inwestycji budowlanych jest planowanych w re-

gionie centralnym Polski. Przykładowo możemy tu wymienić 
budowę autostrady A2 oraz dróg S8 i S2. Dużo pracy dla inży-

nierów budownictwa będzie także przy budowie lub rozbu-

dowie elektrowni w Kozienicach i w Ostrołęce. Prym niewąt-
pliwie będzie wiodła Warszawa z uwagi na liczne inwestycje 
komercyjne (nowe biurowce) oraz budynki wielomieszkaniowe.
Znaczące prace są planowane także w zachodniej Polsce. 
Możemy tu wymienić drogi S3, S5 oraz S11. Nie możemy za-

pomnieć o budowie nowych fabryk takich jak inwestycja 
Mercedesa w Jaworznie. We wschodniej Polsce również wie-

le się dzieje w budownictwie. W zakresie inwestycji drogo-

wych można wskazać drogi Via Baltica (S61) oraz Via Carpa-

tia (S19). Dobra koniunktura sprzyja inwestycjom biurowym i 
mieszkaniowym w wielu miastach, ze szczególnym uwzględ-

nieniem miast wojewódzkich. 

Jeśli chodzi o prognozy w średnim horyzoncie czasowym 
to w ciągu najbliższych lat za najbardziej perspektywiczne 
uznaje się budownictwo drogowe, budownictwo energe-

tyczne oraz budownictwo kolejowe. Kluczowym bodźcem 
do rozwoju rynku budowlanego w Polsce są nadal fundusze 
unijne, a co za tym idzie – nacisk na inwestycje infrastruktu-

ralne. W latach 2018-2020 szykuje się kumulacja prac zarów-

no w segmencie drogowym, jak i kolejowym.

Dla inżynierów budownictwa są to bardzo dobre wiadomo-

ści, bo oznaczają świetną koniunkturę na rynku pracy. Już te-

raz trwają prace nad dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi 
finansowanymi z budżetu unijnego. Warto więc trzymać rękę 
na pulsie i analizować na bieżąco sytuację w branży. 



• Upowszechnienie rozwiązań z zakresu energetyki od-

nawialnej (OZE). W przyszłości każda osoba będzie 
mogła być zarówno odbiorcą, jak i producentem 
energii elektrycznej. Powstało nowe pojęcie określa-

jące taki podmiot – prosument, czyli producent i kon-

sument jednocześnie. Te zmiany już się zresztą zaczę-

ły – już dziś można sprzedawać do sieci samodzielnie 
wyprodukowany prąd, a jednocześnie pobierać go 
w sytuacji deficytu energii.

• Smart grids. Idea tego rozwiązania zasadza się na 
zastosowaniu sieci, które pozwolą kierować ener-
gię elektryczną, w ten sposób, aby docierała ona 
tam, gdzie będzie w danym momencie potrzebna. 
W rezultacie możliwe będzie optymalne zarządzanie 
energią elektryczną. W krajach, gdzie duża część 
energii pochodzi ze źródeł odnawialnych już teraz 
ważne jest elastyczne zarządzanie przesyłem energii. 
O ile wiatr nie zawsze wieje, to już prąd w gniazdku 
wszyscy odbiorcy potrzebują mieć cały czas. Opty-

malne gospodarowanie energią mogą zapewnić 
właśnie inteligentne sieci. Będą one tym bardziej 
potrzebne, że w przypadku wdrożenia energetyki 
rozproszonej cały system wytwarzania, przesyłu i kon-

sumpcji energii elektrycznej stanie się zdecydowanie 
bardziej złożony.

• Nacisk na energooszczędność. Wszystkie zmiany w 
energetyce będą dodatkowo wspierane przez upo-

wszechnienie technologii energooszczędnych. Już 
teraz wiele nowych budynków biurowych budowa-

nych jest zgodnie z wyśrubowanymi wymaganiami 
energetycznej efektywności. Oszczędzanie energii 
będzie motorem wielu zmian zarówno w zakresie wy-

twarzania, jak i konsumowania energii.

Nowoczesne miejsca pracy 

Postępujące zmiany w branży energetycznej będą wią-

zać się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów 
od instalacji i utrzymania farm wiatrowych, ogniw foto-

woltaicznych, wykorzystania energii atomowej, a także 
obsługi sieci. Zajęcie znajdą specjaliści od zaawansowa-

nych systemów zarządzania energią, a także informatycy 
wdrażający systemy IT w energetyce. Upowszechnią się 
też zagadnienia takie jak rolnictwo energetyczne oraz 
efektywne wykorzystanie odpadów. Pracy będzie więc 
dużo. Specjaliści z różnych obszarów powinni zwracać 
uwagę na rozwój sektora energetycznego w Polsce, 
ponieważ w najbliższych latach może on stać się praco-

dawcą dla wielu inżynierów.

Energetyka w Polsce jest jedną z tych branż która zmienia 
się bardzo dynamicznie. Na naszych oczach dokonują 
się istotne zmiany, które wpływają na produkcję i zuży-

cie energii. Przede wszystkim mowa tu o polityce klima-

tycznej prowadzonej nie tylko przez Unię Europejską, ale 
również przez takie przemysłowe mocarstwa jak Chiny. 
Najbardziej uprzemysłowione państwa świata aktywnie 
walczą z globalnym ociepleniem poprzez ograniczenie 
emisji gazów powstających w wyniku spalania paliw ko-

palnych. Dla Polski ma to pierwszorzędne znaczenie bo-

wiem nasza energetyka jest oparta na węglu. Jeśli więc 
jego zużycie zostanie ograniczone, to pojawi się problem 
zastąpienia węgla innymi nośnikami energii. 

Od kilku latw dyskusji o polskiej energetyce mocno ak-

centowany jest wątek smogu. Źródeł zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce jest wiele, ale niewątpliwie jednym z 
istotnych jest spalanie niskiej jakości węgla w domowych 
kotłach. Proponowane są różne rozwiązania które miały-

by rozwiązać ten problem, takie jak zakaz opalania pa-

liwem stałym w domach, promowanie alternatywnych 
źródeł energii czy wreszcie nacisk na termomodernizację 
budynków mieszkalnych. 

W sytuacji ograniczenia zużycia paliw stałych pojawi się 
w publicznej dyskusji wiele tematów, które do tej pory 
były odsuwane na dalszy plan. Kluczowym zagadnie-

niem będzie tu określenie priorytetowych nośników ener-
gii. Najbardziej prawdopodobny jest wariant rozbudowy 
tzw. miksuenergetycznego, czyli uwzględnienia w struktu-

rze produkcji energii różnych źródeł jej wytwarzania.

Kierunki rozwoju branży energetycznej 

• Modernizacja istniejących elektrowni węglowych. 
Stare bloki energetyczne trzeba będzie zastąpić no-

wymi – bardziej wydajnymi i ekologicznymi.

• Budowa nowych elektrowni opartych na gazie. Elek-

trowniagazowa z uwagi na łatwość uruchomienia i 
zatrzymania jest bardzo dobrze oceniana jako rezer-
woweźródło energii w stosunku do energiiuzyskiwa-

nej ze słońca lub wiatru.

• Uruchomienie pierwszej w Polsce elektrowni atomo-

wej. Prace przygotowawcze nad budową elektrowni-
już trwają i choć trudno jest określić datę uruchomie-

nia, to w dłuższej perspektywie czasowej elektrownia 
atomowa w Polsce jest raczej pewna.

Energetyka
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Dostawcy usług IT
Praca u dostawcy rozwiązań IT to zwykle pierwszy wybór ab-

solwenta informatyki i kierunków pokrewnych. W Polsce działa 
wiele firm informatycznych które dostarczają kompleksowe i 
różnorodne usługi IT. Najlepszy obraz wielkości tego rynku daje 
lista usług jakie świadczą tego rodzaju firmy. Wymienić należy 
tu co najmniej:

• Budowa oprogramowania dedykowanego
• Zarządzanie bezpieczeństwem IT
• Utrzymanie i serwis infrastruktury IT
• Przetwarzanie danych
• Testowanie oprogramowania
• Zarządzanie systemami przechowywania danych

To są tylko hasła. W rzeczywistości za każdym z nich kryją się 
zespoły liczące kilkadziesiąt osób. Praca w takiej firmie to 
nieograniczone możliwości. Dotyczy to zarówno nauki od 
najlepszych, rozbudowanych i różnorodnych ścieżek karie-

ry, aż po wielość obszarów merytorycznej specjalizacji. W 
grupie dostawców usług IT znajdziesz firmy polskie i zagra-

niczne, działające na rynku lokalnym, jak i globalnie, duże 
korporacje i małe przedsiębiorstwa. Tu każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Software house
Firmy produkujące oprogramowanie są oczywiście jednym z 
dostawcą usług IT. Warto jednak nieco odrębnie potraktować 
tę grupę bo jest to samodzielny obszar rynku IT. Zwykle tego ro-

dzaju firmy specjalizują się w technologiach webowych. Czę-

sto też pracują w oparciu o jedną główną technologię np. 
Python lub Ruby on Rails. 

W Polsce działają różnego rodzaju software house’y, ale więk-

szość z nich liczy kilkanaście osób. Z uwagi na fakt braku rozbu-

dowanej hierarchii i płaską strukturę typowy pracownik takie-

go przedsiębiorstwa to właśnie programista. Takie środowisko 
ułatwia przepływ wiedzy i wzajemne uczenie się. 

Jeśli więc pociąga Ciebie praca w mniejszych organizacjach, 
a dodatkowo jesteś fanem konkretnej technologii webowej, 
to software house może być pracodawcą dla Ciebie.   

Partner branży

Instytucje finansowe
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale banki i firmy ubezpieczeniowe 
to bardzo interesujący pracodawcy dla specjalistów IT. Insty-

tucje finansowe posiadają wielkie działy IT, w którym pracu-

je się nad budową i utrzymaniem systemów transakcyjnych, 
wdrażaniem zabezpieczeń, obsługą infrastruktury aż po pro-

jektowanie aplikacji mobilnych. 

Szczególnie w Polsce praca w dziale IT  instytucji finansowej 
może być atrakcyjna ponieważ w naszym kraju wiele z firm ma 
tu swoje centra IT, które obsługują oddziały działające w róż-

nych państwach. 

Może być więc tak, że pracując w dziale IT banku w Polsce 
będziesz pracował nad aplikacją, którą będą się posługiwać 
miliony ludzi na całym świecie. Tak duży pracodawca daje też 
szansę rozwoju w ramach różnych obszarów, ale także zgłę-

biania niszowych kompetencji.

Firmy doradcze

Specjalista IT nie musi pracować w firmie informatycznej. Ab-

solwent informatyki i kierunków pokrewnych może również 
próbować swoich sił w firmach doradczych, gdzie może objąć 
rolękonsultanta w zakresie wyboru i wdrażania rozwiązań IT. 

Będąc specjalistą który rozumie jak działa konkretne rozwią-

zanie informatyczne możesz doradzać firmom i wspierać je 
w zakresie wyboru i wykorzystania systemów IT. Na rynku jest 
duże zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy potrafią w 
przystępny sposób mówić o sprawach techniczny i jednocze-

śnie umieć je przełożyć na uwarunkowania i cele biznesowe. 

Firmy potrzebują narzędzi IT, ale nie zawsze wiedzą jakie kon-

kretne rozwiązanie będzie optymalne oraz jak się nim posługi-
wać. Jeśli dobrze poruszasz się w zagadnieniach technicznych, 
a jednocześnie rozumiesz biznesowe zastosowanie systemów 
IT, to ta ścieżka może być dobrym wyborem dla Ciebie. 

IT i telekomunikacja
Branża IT już od kilku lat rozwija się bardzo dyna-
miczne. Obecnie jest to już wielki wachlarz możli-
wości. Kandydat do pracy w tym sektorze może 
wybierać wśród wielu specjalizacji i stanowisk 
w projektach IT. Jest jednak kilka obszarów na 
które warto zwrócić obecnie większą uwagę. 

Big Data – to od kilku lat bardzo modna specjalizacja. Za-

potrzebowanie na specjalistów z tego zakresu ciągle rośnie 
– zarówno w Polsce, jak i na świecie. Analizy Big Data pozwa-

lają zbadać zachowania klientów i na tej podstawie progno-

zować trendy i przyszłe zdarzenia. Jest to szczególnie ważne 
w sektorze finansowym, ale przykładowo również branża 
energetyczna może na tej podstawie szacować szczyty za-

potrzebowania na energię. Potrzebni będą więc specjaliści 
Big Data, którzy wykorzystując algorytmy będą potrafili usyste-

matyzować dane i prognozować trendy.

Cyberbezpieczeństwo – gwałtowny rozwój Internetu 
oprócz wielu korzyści, niesie także zagrożenia w zakresie bez-

pieczeństwa. Świadomość ryzyka ataków hackerskich jest już 
właściwie standardem wśród osób zarządzającymi systema-

mi IT. Odpowiedzią na te zagrożenia jest zapotrzebowanie 
na specjalistów, którzy będą potrafili ochronić i zabezpieczyć 
firmą sieć i dane, które często są kluczowym aktywem firmy 
– zaczynając od danych klientów, aż po poufne dokumenty 
wewnętrzne. 

Projektowanie systemów IT – to zadanie dla architektów IT, 
którzy działając na pograniczu świata IT i relacji biznesowych 
opracowują założenia systemów IT. Ich zadaniem jest określe-

nie potrzeb klienta i przygotowanie wytycznych dla całego 
zespołu wytwarzającego oprogramowanie. Trzeba bowiem 
pamiętać, że system IT zamówiony przez firmę ma za zadanie 
rozwiązywać konkretny problem lub poprawić pozycję tego 
przedsiębiorstwa na rynku. Ważny jest więc nie tylko technicz-

nie poprawny system IT, ale również to w jaki sposób będzie on 
wpływać na działanie firmy, która będzie go używać.
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Telekomunikacja
Branża telekomunikacyjna jest kolejnym atrakcyjnym praco-

dawcą dla inżynierów. Jednym z ciekawych procesów jakie 
zachodzą na rynku telekomunikacyjnym jest zwiększenie ilości 
przesyłanych danych przez użytkowników. Korzysta z tego za-

równo biznes, jak i każdy z nas oglądając filmy na urządze-

niach mobilnych. W odpowiedzi na te zjawiska firmy teleko-

munikacyjne rozbudowują infrastrukturę techniczną. To z kolei 
otwiera pole do oferowania następnych usług na rynku. 

Do obsługi tych procesów firmy potrzebują wysokiej klasy spe-

cjalistów. Potrzebni są także inżynierowie, którzy będą potrafili 
przedstawić jak rozwiązania techniczne otwierają konkretne 
możliwości dla firm, nabywców usług telekomunikacyjnych. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę także takie innowacje jak po-

wszechny cloud computing czy Internet rzeczy (Internet of 
Things) staje się widocznym, że branża telekomunikacyjna ma 
przed sobą wielką przyszłość. Jeśli masz w sobie duszę odkryw-

cy, lubisz kreatywne działania i do tego rozumiesz prawa ja-

kimi rządzi się biznes, to firmy z tego sektora to idealny wybór 
dla Ciebie.  

Zuzanna Syrocka
HR Senior Consultant

Anna Data-Hendler,
Recruitment Manager w Atos 
Global Delivery Center Polska

Absolwenci są coraz lepiej przy-

gotowani do pracy w środowi-
sku międzynarodowym i pracy 
zdalnej - potrafią pracować       

z użyciem nowoczesnych technologii, znają języki obce.  
Brakuje im jednak często praktycznych umiejętności, które 
nie są przekazywane w trakcie studiów.

Firma Atos podejmuje działania w celu podnoszenia kwa-

lifikacji niezbędnych do pracy w branży IT. Organizujemy 
m.in. spotkania i warsztaty, które prowadzone są przez in-

żynierów z naszej firmy. Jest to świetna okazja, aby zoba-

czyć jak wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie studiów, 
może być wykorzystana w praktyce.

Bezpłatne, weekendowe szkolenia organizowane w ra-

mach Atos Academy są kolejnym przykładem podejmo-

wanych przez nas działań.

Najlepsi uczestnicy po zakończeniu kursu, otrzymują oferty 
pracy w firmie Atos.  Zachęcam do śledzenia naszej strony 
internetowej atos.net/pl/kariera, gdzie znajdują się infor-
macje na temat aktualnie prowadzonych projektów.

Europejskie Centrum Oprogramowania i Inżynierii we 
Wrocławiu powstało w 2000 roku, zatrudniając wów-
czas 10 pracowników. Od tej pory wiele się zmieniło. 
Dzisiaj jest to największa instytucja badawczo-rozwo-
jowa w sektorze ICT w Polsce. W 2014 roku zatrudnia-
liśmy ponad 2000 pracowników, a obecnie jest nas już 
ponad 3600 i wciąż poszukujemy nowych specjalistów.

Wrocławskie Centrum R&D pełni kluczową funkcję w 
strukturze całej korporacji, o czym świadczą liczby oraz 
ranga projektów prowadzonych we Wrocławiu. Jest 
jednym z trzech największych centrów technologicz-

nych Nokii na świecie i jedną z dwóch jednostek firmy 
zajmujących się głównie rozwojem oprogramowania. 
Wrocławscy programiści uczestniczą zarówno w pro-

cesie wytwarzania produktów, jak i rozwoju technologii, 
począwszy od koncepcji aż po procesy wdrożenia. Są 
to projekty międzynarodowe, wymagające współpracy 
z oddziałami z najbardziej odległych zakątków świata.

W Europejskim Centrum Inżynierii i Oprogramowania 
we Wrocławiu każdego dnia tworzymy rozwiązania, któ-

re są lub będą używane na całym świecie. Szacuje się, 
że z usług Nokii codziennie korzysta ponad dwa miliardy 
mieszkańców naszej planety.  Pracujemy nad techno-

logiami telekomunikacyjnymi takim jak 2G – GSM, 3G – 
WCDMA oraz 4G – LTE, a także zajmujemy się procesem 
standaryzacji dla technologii 5G.

Bartosz Ciepluch, dyrektor Europejskiego Centrum 
Oprogramowania i Inżynierii Nokia

Netcompany jest jed-

ną z największych i naj-
szybciej rozwijających 

się firm consultingowych IT 
w Danii. W Polsce istniejemy 

od 2005 roku, a od blisko trzech 
lat intensywnie powiększamy na-

sze warszawskie biuro.

Istotnym elementem naszej strategii jest otwartość na 
współpracę z absolwentami studiów IT lub pokrewnych. 
Chętnie przyjmujemy w swoje szeregi osoby z niewielkim 
doświadczeniem oraz te, które nie miały jeszcze okazji go 
zdobyć. Od naszych pracowników oczekujemy natomiast 
zaangażowania w naukę i chęci do podnoszenia swoich 
kompetencji, a przede wszystkim entuzjastycznego po-

dejścia do podejmowania prób i sprawdzania swoich 
sił w różnych typach zadań.

Oferujemy różne ścieżki rozwoju, zróżnicowane techno-

logicznie projekty i głęboko wierzymy, że takie podejście 
ułatwia utrzymanie zapału i pasji. 

Aktualne CV w wersji angielskiej można przesłać bezpo-

średnio na adres pl.hr@netcompany.com lub zaapliko-

wać na interesującą ofertę:
https://www.netcompany.com/pl/kariera/job-search
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Urząd Dozoru Technicznego to 
nowoczesna ekspercka jednostka 
inspekcyjna i notyfikowana.

Od ponad 105 lat wspieramy przedsiębior-
ców współpracując przy kluczowych przed-

sięwzięciach gospodarczych. Naszą misją 
jest nowoczesne, profesjonalne oraz efek-

tywne działanie w obszarze bezpieczeństwa 
publicznego przy jednoczesnym stymulowa-

niu rozwoju.

Przyrost liczby urządzeń, wzrost znaczenia techniki i tech-

nologii sprzyja innowacyjności i wprowadzaniu do inspek-
cji nowoczesnych narzędzi. Obecnie w UDT prowadzone 
są prace w zakresie zastosowania rozwiązań:

• Badania dronem zbiorników i urządzeń 
   transportu bliskiego
• Impulsowe prądy wirowe 
• SLOFEC (Saturated Low Fraquency Eddy Current) – 
   mapowanie dna zbiorników
• Cyberbezpieczeństwo
• RBI (Risk Based Inspection) – ocena ryzyka
• Praca w atmosferach wybuchowych (ekspertyzy) 
   – weryfikacja spełnienia wymagań dyrektywy ATEX
• Badania metodą Guided Waves
• Aktywna termowizja 
• Emisja Akustyczna (EA).

Wiedza i unikalne doświadczenie są siłą naszej organizacji, 
a stały rozwój umiejętności i kompetencji personelu to je-

den z najważniejszych priorytetów na najbliższe lata.

The European Patent Office 
(EPO) is the second-largest 
European organisation, em-

ploying 7 000 staff from over 
30 countries. The EPO is the 
executive arm of the Euro-

pean Patent Organisation. It is headquartered in Munich, 
but also has a branch in The Hague, offices in Berlin and 
Vienna, and a liaison office in Brussels.

As an employer, the EPO provides a distinctly multinatio-

nal work environment in an intellectually stimulating atmo-

sphere

We offer highly demanding and interesting work in the 
field of intellectual property. We empower our staff to take 
responsibility and make the right decisions.

Based on this foundation of mutual trust and respect, we 
at the EPO are ready to meet the future challenges in Eu-

ropean intellectual property.

The EPO is an equal opportunity employer providing our 
staff with the chance to build long-term careers. We offer 
one of the most comprehensive and family-friendly bene-

fits packages in Europe.

Detailed information on the recruitment process can be 
found here: http://www.epo.org/about-us/jobs/about/faq.html

Przed młodym inżynierem stoi wiele różnorodnych moż-

liwości. Można być kreatorem nowych produktów, za-

rządzać procesami produkcji lub też zostać ekspertem 
technicznym. Trudno jest stworzyć uniwersalną definicję 
eksperta, ale zwykle będzie to osoba, której mocnym atu-

tem jest ugruntowana wiedza – tak też jest w przypadku 
eksperta technicznego. 

Jak może wyglądać praca eksperta technicznego?

Osoby zainteresowane karierą wysoko wykwalifikowane-

go specjalisty mogą rozważać kilka ścieżek kariery. Wy-

mieńmy kilka z nich:

- praca w centrum badawczo – rozwojowym. Bardzo 
często zaawansowana wiedza teoretyczna jest dobrą 
podstawą do rozwiązywania problemów praktycznych, 
szczególnie w przypadku zadań polegających na opra-

cowywaniu nowych rozwiązań technologicznych.

- praca w instytucji publicznej takiej jak Urząd Dozoru 
Technicznego lub Europejski Urząd Patentowy. W tym 
przypadku obok wiedzy teoretycznej ważna jest umie-

jętność zastosowania jej w praktyce. W przypadku 
pracy jako inspektor w Urzędzie Dozoru Technicznego 
jednym z Twoich głównych zadań będzie analiza sta-

nu technicznego urządzeń, w szczególności pod kątem 
bezpieczeństwa pracy. W Europejskim Urzędzie Paten-

towym Twoja praca może między innymi polegać na 
analizie wniosków patentowych wynalazków i nowator-
skich projektów. 

Organizacje eksperckie
- praca akademicka – dla wielu zainteresowanych teore-

tycznymi analizami, ciekawa może być praca na uczelni 
wyższej lub w jednym z licznych państwowych instytutów 
naukowych. W zależności od konkretnych uwarunkowań 
może wiązać się z działalnością dydaktyczną, ale także 
może oznaczać współpracę z przedsiębiorstwami, na 
przykład poprzez opracowywanie specjalistycznych eks-
pertyz.

Jakie kompetencje są ważne w pracy w eksperckiej orga-
nizacji technicznej?

Dobry ekspert to osoba z ugruntowaną i solidną wiedzą 
techniczną. Szczególnie cenne jest wykształcenie z zakre-

su mechaniki i budowy maszyn, energetyki, elektrotechniki, 
automatyki, mechatroniki, metalurgii i informatyki. 

Dużym plusem jest znajomość najnowszych technologii i 
rozwiązań technicznych. Niezbędne są oczywiście także 
zdolności analityczne, aby poradzić sobie z analizą złożo-

nych problemów. W zakresie kompetencji osobowościo-

wych ważna jest dokładność i sumienność. 

Każdy z podmiotów, w którym może znaleźć pracę przyszły 
ekspert, to duże organizacje. W konsekwencji, dla efektywnej 
pracy bardzo ważne są umiejętności miękkie, takie jak umie-

jętność pracy zespołowej lub też umiejętność budowy relacji. 
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ProdukcjaInżynier procesu
Typowym stanowiskiem oferowanym inżynierom w zakła-

dzie produkcyjnym jest Inżynier procesu. Osoba zatrud-

niona na tym stanowisku zajmuje się projektowaniem 
oraz wdrażaniem procesów produkcyjnych. Obejmuje 
to także nadzorowanie uruchomienia maszyn i linii pro-

dukcyjnych, a także ich optymalizację. Stałym elemen-

tem pracy na stanowisku Inżyniera procesu jest aktywne 
zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów 
technicznych. Do obowiązków Inżyniera procesu należy 
również kontrola przebiegu procesu produkcyjnego oraz 
definiowanie parametrów produkcyjnych.

Stanowiska w branży 
• Kierownik produkcji 
• Inżynier procesu 
• Inżynier produkcji 
• Automatyk – elektryk 
• Inżynier jakości

Przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym 
są naturalnym środowiskiem pracy dla inży-
nierów wielu specjalności. Zwykle najwięcej 
miejsc pracy jest dla specjalistów zajmujących 
się zarządzaniem prosesami produkcyjnymi. 

Są to stanowiska takie jak:  specjalista ds. produkcji, spe-

cjalista ds. utrzymania ruchu, inżynier produkcji, inżynier 
procesu czy automatyk. Trzeba też jednak pamiętać, że 
inżynierowie są potrzebni także w innych obszarach – na 
przykład jako specjaliści od zarządzania łańcuchem do-

staw oraz organizacji logistyki. 

Głównym wyzwaniem w branży jest troska o optymaliza-

cję produkcji. Zadanie to dotyczy kilku głównych obsza-

rów, takich jak:

• optymalizacja zużycia surowców i materiałów;
• efektywne gospodarowanie energią elektryczną i wodą;
• właściwa organizacja pracy;
• ograniczenie liczby awarii i skrócenie czasu napraw;
• standaryzacja procesów.

Tym celom służą metody zarządzania jakością takie jak 
Six Sigma oraz koncepcje zarządzania produkcją takie 
jak Lean manufacturing. Dodatkowo, dla wielu branż 
opracowane zostały szczególne atesty – przykładowo 
dla przemysłu spożywczego został opracowany stan-

dard ISO 22000. 

Wybierając pracę w konkretnej gałęzi przemysłu należy 
znać typowe, wykorzystywane w niej metody zarządza-

nia. Jest to bardzo ważne, ponieważ każde, nawet naj-
mniejsze usprawnienie w procesie produkcji, może prze-

łożyć się na duże oszczędności, a tym samym na wyniki 
finansowe całego przedsiębiorstwa. Praca w zakładzie 
produkcyjnym otwiera więc szerokie pole do kreatywne-

go poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów na opty-

malizację.

Istotną częścią branży produkcyjnej są firmy FMCG. Sek-

tor ten obejmuje produkcję wielu dóbr, ale z punktu wi-
dzenia inżyniera praca w przedsiębiorstwach FMCG ma 
wspólny element, jakim jest zarządzanie procesem pro-

dukcyjnym. Liczne zakłady oferują wiele miejsc pracy dla 
absolwentów politechnik, dlatego warto brać pod uwa-

gę ten segment  poszukując zatrudnienia.

Aneta Karwowska – Technolog Zakładowy 
w Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

Decyzję o udziale w Programie Stażowym Fa-

bryk Mebli „FORTE” S.A., podjęłam jeszcze na 
studiach. Staż w FORTE to trzy miesiące, w trakcie których 
miałam możliwość zapoznania się z pracą w różnych ob-

szarach. Pomogło mi to w podjęciu decyzji, w którym 
z nich chciałabym się rozwijać. Wszystkim, którzy chcieli-
by zdobywać cenne doświadczenie jeszcze na studiach 
szczerze polecam Program Stażowy FORTE. To wspaniała 
przygoda i start do kariery. 

1.Dlaczego zdecydowałaś się na staż w Fabryki Mebli 
„FORTE” S.A.?

Podjęcie stażu w FORTE podyktowane było przede wszyst-
kim chęcią zdobycia doświadczenia zawodowego już na 
studiach. Zdecydowałam się na udział w Programie Sta-

żowym FORTE, ponieważ jest to polskie przedsiębiorstwo, 
dbające o rozwój swoich pracowników. 

2. Co dał Ci udział w Programie 
Stażowym?

Program Stażowy FORTE, to przykład 
jak wiele daje współpraca uczelni
z przemysłem. Największą zaletą była 
oczywiście możliwość podjęcia za-

trudnienia po stażu, z której skorzystałam. 

3. Co najbardziej fascynuje Cię w pracy ?

Fascynująca jest możliwość współtworzenia koncepcji 
produktu i obserwacji  jak powstaje w rzeczywistości.



W ramach przemysłu elektromaszynowego wyróżnia się 
mniejsze sektory:

• Przemysł metalowy
• Przemysł maszynowy
• Przemysł precyzyjny 
• Przemysł środków transportu
• Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

Przemysł elektromaszynowy obejmuje więc bardzo zróż-

nicowane dziedziny. To co je łączy, to fakt, że każda 
z nich potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specja-

listów - inżynierów oraz znacznych nakładów kapitało-

wych, aby móc dostarczyć produkty na rynek. 

Przemysł elektromaszynowy jest oparty na wysoko za-

awansowanych technologiach. Dotyczą one różnych 
obszarów. Część z nich pozwala obniżyć koszty produk-

cji, inne z kolei zwiększają funkcjonalność produktu. Przy-

kładowo jedną z takich technologii jest ekran dotyko-

wy, który zmienił możliwości telefonów komórkowych. 
W przedsiębiorstwach działających w ramach przemy-

słu elektromaszynowego dużą rolę odgrywają działy 
badań i rozwoju. Innowacjewprowadzone do produkcji 
decydują o tym, czy dany produkt zdobędzie klientów, 
a tym samym decydują także o sukcesie rynkowym ca-

łego przedsiębiorstwa. 

Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w przemyśle elek-

tromaszynowym wpływają bezpośrednio na specyfikę 
pracy w tej branży. Od pracowników wymagane jest, 
aby dostrzegali trendy panujące na rynku, a także umie-

li je przewidywać i wyprzedzać. Jako członek zespołu 
możesz bowiem projektować rozwiązania czwartej lub 
piątej generacji w sytuacji, gdy w sklepach są dostępne 
dopiero urządzenia drugiej generacji. Warto więc mieć 
otwarty umysł i rozwijać kreatywność – to mogą być 
czynniki sukcesu. Ważne są także umiejętności interper-
sonalne – będąc członkiem dużych zespołów projekto-

wych efektywna komunikacja jest niezbędnym warun-

kiem skutecznej współpracy. 

Niezbędna jest więc także znajomość co najmniej jed-

nego języka obcego. Pracując nad urządzaniami które 
będą wykorzystywane na całym świecie konieczne jest 
utrzymywanie kontaktu z członkami zespołu z zagranicz-

nych oddziałów firmy. Warto wskazać jeszcze jeden 
istotny element, który może zdecydować o sukcesie 
w pracy w tej branży. Jest nim wyobraźnia. Urządzenia 

elektroniczne muszą zawsze służyć konkretnemu odbior-
cy. Jeśli sprzęt nie będzie odpowiadał jego oczekiwa-

niom, to firma straci klienta. Projektując więc urządzenia 
trzeba patrzeć na nie oczami użytkownika. Dotyczy to 
zarówno designu, funkcjonalności, a także oprogramo-

wania i interfejsu. Przykład firmy z jabłkiem w logotypie 
jest tu cennym drogowskazem. 

Wyzwania w branży 

Jednym z ciekawszych wyzwań jakie stoją przed przemy-

słem elektronicznym jest budowa Internetu Rzeczy. 

Czemu lodówka nie może sama zrobić zakupów w skle-

pie internetowym? Dlaczego maszyny na linii produkcyj-
nej w fabryce nie mogą same zgłosić, a najlepiej i usunąć 
nadchodzącej awarii? Wdrożenie i upowszechnienie in-

teligentnych urządzeń to jedna z wielu nadchodzących 
rewolucyjnych zmian, które mogą uczynić nasze życie 
prostszym. Pomysł połączenia wszystkich urządzeń w jed-

ną sieć już od kilku lat funkcjonuje w głowach naukow-

ców. Prawdopodobnie otwiera to też kolejne, dalsze 
możliwości o których obecnie nawet nie mamy pojęcia.

Perspektywy pracy

Produkcja w przemyśle elektromaszynowym

Gdy produkt już został opracowany, pozostaje finalny 
etap – produkcja. Z uwagi na wysoki stopień zaawanso-

wania technologicznego również sam proces produkcji 
w przemyśle elektromaszynowym wymaga specjalistycz-

nych umiejętności i kwalifikacji. Za prawidłowy przebieg 
prac odpowiadają między innymi właśnie inżynierowie 
procesu. Jeśli fascynuje Ciebie droga od pomysłu do 
przemysłu to praca w fabrykach przedsiębiorstw z bran-

ży elektromaszynowej będzie dla Ciebie idealna.

Centra badawczo - rozwojowe 

Rozwój przemysłu elektromaszynowego wspierają cen-

tra badawczo – rozwojowe, które licznie powstają 
w największych miastach w Polsce. Międzynarodowe 
korporacje poważnie traktują nasz kraj jako miejsce, 
gdzie warto pracować nad nowymi technologiami. 

Również polskie firmy co raz częściej wychodzą na 
światowe rynki, co dodatkowo motywuje do inwestycji 
w badania. Dzięki temu polscy inżynierowie zyskują wielki 
obszar do rozwoju i specjalizacji. Jeśli więc chcesz pro-

jektować rozwiązania, które będą stosowane na całym 
świecie, to Polska jest świetnym miejscem aby urzeczy-

wistnić te plany.

Przemysł elektromaszynowy
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W Polsce przemysł motoryzacyjny jest silnie reprezento-

wany. W kraju funkcjonuje nie tylko wielu znanych pro-

ducentów samochodów, ale są również obecne firmy 
produkujące części oraz podzespoły samochodowe. 
Co ciekawe, wiele z tych przedsiębiorstw prowadzi 
w Polsce centra badawczo – rozwojowe. Jeśli masz 
w sobie żyłkę innowatora to firmy z branży motoryzacyj-
nej są dla Ciebie idealnym pracodawcą. 

Nie wszyscy wiedzą o tym, że przemysł motoryzacyjny 
składa się dwóch dużych sektorów. Pierwszy z nich to 
bardzo znane koncerny samochodowe. Drugi bardzo 
duży segment to producenci części i podzespołów, 
które są następnie wykorzystywane w samochodach 
produkowanych przez koncerny. Pracując w koncer-
nie motoryzacyjnym możesz uczestniczyć w produkcji 
samochodu od produkcji podwozia do zjazdu z linii 
montażowej. Z kolei praca w firmie produkującej części 
to możliwość poznania od podszewki procesu produk-

cji konkretnych podzespołów, które mogą być później 
stosowane w większości samochodów na świecie. 

Rynek pracy w Polsce

W przedsiębiorstwach motoryzacyjnych jest zatrud-

nionych w Polsce około 160 000 pracowników i liczba 
ta rośnie. Inżynierów poszukują szczególnie koncer-
ny otwierające nowe fabryki, jak i producenci części, 
którzy uruchamiają centra badawczo – rozwojowe. 
Wszystko to powoduje, że przemysł motoryzacyjnych w 
Polsce to perspektywiczny sektor gospodarki.

Globalne perspektywy branży 

Motoryzacja jest dziś nieodłącznym elementem współ-
czesnego świata. Samochód staje się niezbędnym 
narzędziem do sprawnego funkcjonowania w społe-

czeństwie, a to z kolei stanowi silny bodziec do wpro-

wadzania innowacji. Spójrzmy na rozwój technologii 
motoryzacyjnych w kluczowych obszarach.

Po pierwsze bezpieczeństwo. Standardem jest kilka 
poduszek powietrznych oraz konstrukcja samochodu 
ograniczająca ryzyko poważnych uszkodzeń ciała pa-

sażerów w przypadku wypadków drogowych. Bezpie-

czeństwo wspierają także systemy elektroniczne takie 
jak asystent pasa ruchu czy czujniki badające odstęp 
od innych uczestników ruchu drogowego. 

Drugi obszar to właśnie różnorodne rozwiązania 
ułatwiające kierowcy prowadzenie samochodu. 
Czujniki parkowania, inteligentne tempomaty, 
zintegrowany GPS – wszystko to podnosi kom-
fort podróżowania samochodem. Jednakże cel 
ostateczny producentów to zastąpienie kierowcy 
komputerem, który będzie bezbłędnie prowadził 
pojazd. Eksperymentalne pojazdy już jeżdżą po 
publicznych drogach i choć jest to ciągle faza te-
stów, to wielu producentów pracuje nad seryjną 
technologią, która będzie dostępna dla każdego 
z nas. Dotyczy to również samochodów ciężaro-
wych – zastąpienie lub wsparcie kierowcy kompu-
terem ma w założeniu podnieść bezpieczeństwo 
oraz obniżyć koszty transportu.

Trzeci obszar innowacji w świecie motoryzacji to wpro-

wadzenie napędu elektrycznego. Główne zalety tego 
napędu to niski koszt paliwa oraz niskie koszty eksplo-

atacji z uwagi na prostszą konstrukcję silnika. Wady 
– to głównie wysoki koszt baterii i jej ograniczona po-

jemność, co przekłada się na niezadowalający zasięg 
samochodu. W praktyce oznacza to konieczność czę-

stego ładowania baterii, co dodatkowo trwa obecnie 
dużo dłużej niż tankowanie benzyny. 

Wszystkie te innowacje ułatwią użytkowanie samocho-

du i obniżą jego koszt. Inżynierowie mogą się z tego tyl-
ko cieszyć, bo oznacza to mnóstwo szans rozwoju za-

wodowego i bardzo obiecujące perspektywy.

Przemysł 
motoryzacyjny

Sprawdź oferty pracy na strefainzyniera.pl
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Branża TLS - transport, logistyka i spedycja to waż-

ny pracodawca w Polsce. Rozwój branży logistycznej 
wspiera sam fakt położenia naszego kraju w centrum 
Europy. Polska znajduje się na przecięciu szlaków ko-

munikacyjnych z północy na południe i ze wschodu na 
zachód. Jest krajem tranzytowym dla połączeń z Euro-

py przez Rosję do Chin, ale także łączy Morze Bałtyc-

kie z Adriatyckim. Każdy z tych szlaków to miliony ton 
towarów przepływających we wszystkich kierunkach. 
Jednocześnie to wielki ocean możliwości zawodowych 
dla specjalistów od transportu, spedycji i logistyki.

Praca w logistyce 

Logistycy zatrudnienie znajdą przede wszystkim w fir-
mach transportowych i spedycyjnych, w których głów-

nym obszarem działania jest zarządzanie przepływem 
towarów. Specjaliści z zakresu logistki mogą szukać 
pracy także w przedsiębiorstwach handlowych i pro-

dukcyjnych. Staje przed nimi zadanie organizacji efek-

tywnego i ekonomicznego łańcucha dostaw. Praca w 
logistyce wymaga odporności na stres i dobrej orga-

nizacji. Ważna jest także znajomość języków obcych z 
uwagi na konieczność organizacji międzynarodowych 
przewozów towarów. 

Transport
i logistyka

Perspektywy branży 

• Ciekawe możliwości wiążą się uruchomieniem kole-

jowego połączenia pomiędzy Polską a Chinami. Dla 
wielu firm może stać się to interesującym sposobem, 
aby dotrzeć ze swoją ofertą do Państwa Środka. Tym 
samym, to transkontynentalne połączenie kolejowe 
może okazać się kolejnym bodźcem, który będzie 
wspierał wzrost liczby przewozów w Polsce, a tym sa-

mym – rozwój branży TLS w naszym kraju.

• W Polsce powstają kolejne centra magazynowo – 
logistyczne. Takie inwestycje przekładają się na zwięk-

szoną liczbę operacji logistycznych. Rozwój rynku logi-
stycznego, w tym wzrost powierzchni magazynowych 
buduje więc silną pozycję firm z branży TLS jako solidne-

go pracodawcy na rynku. 

• Pozytywny wpływ na branżę logistyczną będzie miała 
z pewnością rozbudowa polskich portów. Trwają pra-

ce nad budową portowej infrastruktury, która pozwoli 
zwiększyć wolumen przeładowywanych towarów. Z ko-

lei więcej towarów w polskich portach to więcej pracy 
dla firm transportowych w Polsce. Z nadmorskimi inwe-

stycjami skorelowane są prace związane z rozbudową 
infrastruktury drogowej, szczególnie tej o przebiegu po-

łudnikowym. Idea jest czytelna – połączyć polskie porty 
z krajami Europy Środkowej. Najwięcej uwagi poświęca 
się budowie dróg łączących nasz kraj z Czechami. Nie-

wątpliwie inwestycje te napotykają szereg trudności, 
jednak sam fakt, iż są one w centrum zainteresowania 
opinii publicznej oraz władz pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. Rozbudowa portów i dróg to do-

bry prognostyk jeśli chodzi o perspektywy branży logi-
stycznej. 

• Silnym bodźcem do rozwoju branży logistycznej są 
dobre perspektywy rynku e-commerce. Rozwój han-

dlu w Internecie bezpośrednio przekłada się na wzrost 
przewozów. Dla firm oznacza to konieczność zwiększe-

nia zespołu dostawców. Z drugiej strony większa skala 
działania zachęca do szukania oszczędności i obsza-

rów do optymalizacji działalności. 
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Urząd Dozoru Technicznego

W strukturę organizacyjną UDT, oprócz warszawskiej 
Centrali i Centralnego Laboratorium Dozoru Tech-

nicznego wchodzi 10 oddziałów terenowych z sie-

dzibą w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krako-

wie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, 
Wrocławiu oraz 22 biura z siedzibą w: Białymstoku, 
Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, 
Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Kosza-

linie, Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, 
Płocku, Piotrkowie Trybunalskim, Puławach, Rado-

miu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnowie, Toruniu, Wał-
brzychu, Włocławku, Zielonej Górze. Preferowane 
kierunki studiów kandydatów to mechanika, auto-

matyka i energetyka.

Atos
Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław, Opole, Kraków, Gdańsk, 
Łódź, Toruń, Rzeszów
informatyka, telekomunikacja, elektronika i kierunki po-

krewne, zarządzanie

Credit Suisse
Wrocław
informatyka, Inżynieria systemów, automatyka i robotyka

Danwood
Białystok, Bielsk Podlaski
budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

Forte
Ostrów Mazowiecka, Suwałki, Dubowo Pierwsze (ok. Su-

wałk), Białystok, Hajnówka
automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, 
elektrotechnika, zarządzanie i inżynieria produkcji, tech-

nologia drewna

Netcompany Solutions
Warszawa
informatyka i pokrewne (solidna znajomość podstaw pro-

gramowania)

Nokia
Wrocław, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa
informatyka, telekomunikacja, teleinformatyka, matema-

tyka, fizyka, chemia, biotechnologia, automatyka i robo-

tyka, mechatronika

ZPUE
Włoszczowa, Katowice, Gliwice, Kalisz, Koszalin, Raciąż
elektrotechnika, zarządzanie procesami produkcji, utrzy-

manie ruchu

Wielton
Wieluń
mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, informatyka

MAPA PRACODAWCÓW

European Patent Office

The European Patent Office (EPO) is headquartered 
in Munich, but also has a branch in the Hague, offices 
in Berlin and Vienna, and a liaison office in Brussels. Requ-

ired profile: Citizenship of one of the member states of 
the European Patent Organisation. Diploma of com-

pleted university studies at Master’s level in physics, che-

mistry, engineering or natural sciences. A good working 
knowledge of at least two of the official languages 
(English, French and German) and the willingness to 
learn the third

Strabag

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów
i specjalistów różnych branż sektora budowlanego, 
ale w STRBAG zatrudnienie mogą znaleźć również 
ekonomiści, np. na stanowiskach specjalistów ds. fi-

nansowych. Obecnie w związku z rozwojem infrastruk-

tury kolejowej i inwestycjami w tym sektorze poszuku-

jemy specjalistów właśnie tej branży, szczególnie na 
wyższych stanowiskach, związanych z zarządzaniem 
dużymi kontraktami. Zapotrzebowanie jest również na 
inżynierów ds. instalacji sanitarnych czy elektrycznych, 
inżynierów i kierowników robót o specjalizacji drogowej, 
czy kierowników budowy. Rekrutacje prowadzimy na 
projekty realizowane w całej Polsce.
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WARSZAWA

PRUSZKÓW

OSTRÓW
MAZOWIECKA

SUWAŁKI

DUBOWO 
PIERWSZE

BIAŁYSTOK

BIELSK
PODLASKIRACIĄŻ

HAJNÓWKA

RZESZÓW

KATOWICE

GLIWICE

KRAKÓW

WROCŁAW

OPOLE

BYDGOSZCZ

KOSZALIN

TORUŃ

GDAŃSK

ŁÓDZ
KALISZ

WŁOSZCZOWA

WIELUŃ

FORTE

FORTE

FORTE

FORTE

FORTE

ZPUE

ZPUE

WIELTON

ZPUE

NOKIA

NOKIA

NOKIA

NOKIA

ZPUE

NOKIA

ATOS

ATOS

ATOS

CREDIT SUISSE

ATOS

ATOS

ATOS

ATOS

ATOS

DANWOOD

DANWOODZPUE

ATOS
STRABAGZPUE

NETCOMPANY
SOLUTIONS

URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO

Znajdź na mapie swojego pracodawcę! 

Przy nazwie każdej firmy znajdziesz informację o kie-

runku wykształcenia poszukiwanych kandydatów. Są 
to oczywiście główne obszary, więc w celu uzyskania 
kompletnej informacji należy zapoznać się z aktualny-

mi ofertami pracy w danym przedsiębiorstwie.
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Poszukujemy studentów
i absolwentów kierunku: 

Budownictwo, 
Inżynieria Środowiska, 
Architektura.

Znajomość języka 
niemieckiego
jest dodatkowym atutem.

Oferujemy:
możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych, 
rekrutacja: kwiecień 2018,
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów     
Budownictwa (IV edycja) – studia w 100% 
finansowane przez Danwood z gwarancją zatrudnienia 
po ich ukończeniu-  rekrutacja: czerwiec 2018, 
ciekawą pracę: w biurze lub na budowach 
zagranicznych.

Nasi pracownicy:
rozwijają się zawodowo zgodnie z indywidualnymi 
predyspozycjami,
pracują na zagranicznych rynkach,
otrzymują dofinansowanie studiów podyplomowych,
otrzymują dofinansowanie nauki języków obcych,
korzystają z szeregu benefitów i dodatków 
pozapłacowych.

Danwood S.A to największy producent domów gotowych w Polsce – zatrudniamy 
ponad 1700 pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, w biurze w Białymstoku 
oraz w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. W 2015 roku 
firma zadebiutowała w rankingu 500 największych firm w Polsce według dziennika 
Rzeczpospolita, a także otrzymała m.in. tytuł Orła Eksportu Województwa Podlaskiego.

ZBUDUJ SWOJĄ KARIERĘ
RAZEM Z NAMI
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To find out more about working as a patent examiner and the EPO  
as an international organisation, visit our website at epo.org/jobs

Join Europe’s top

engineers and scientists
The European Patent Office will recruit 200 engineers and scientists 
in The Hague and Munich to work as patent examiners.

Our engineers and scientists – drawn 

from over 30 different European countries – 

work at the cutting edge of technology, 

examining the latest inventions in every 

technical field in order to protect and 

promote innovation in Europe. 

Do you have a Master’s degree in 

engineering or science, a good working 

knowledge of at least two of our official 

languages (English, French and German) 

and some experience in industry? 

Then you too could be part of our team 

of patent examiners in Munich or 

The Hague. 

We offer a competitive net basic salary  

(EUR 5 500 - 7 800 per month, depending 

on experience) as well as various benefits 

and allowances.
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ROZPOCZNIJ 

KARIERĘ

w FABRYKACH 

MEBLI „FORTE” S.A.

Przemysł meblarski w Polsce to 

dynamicznie rozwijająca się gałąź polskiej 

gospodarki.

Jako szósty producent i czwarty eksporter 

mebli na świecie, Polska osiągnęła status 

jednego z liderów branży. Głównymi 

kierunkami eksportu są Niemcy, Wielka 

Brytania, Czechy, Francja oraz Holandia. 

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą 

się kraje azjatyckie, afrykańskie i Bliski 

Wschód.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. to czołowy 

polski producent i eksporter mebli w paczkach 

do samodzielnego montażu, posiadający 

cztery nowoczesne zakłady produkcyjne 

w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Hajnówce 

i Białymstoku.

Nieodzownym elementem strategii biznesowej 

FORTE jest odpowiedzialny i zrównoważony 

rozwój. W grudniu 2016 roku Spółka dołączyła 

do grona spółek Warszawskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych notowanych w Respect Indeks, 

który zrzesza spółki o najwyższych standardach 

zarządzania. 

W 2016 roku FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. zainicjowały 

największą inwestycję w historii Spółki. W Suwalskiej Specjalnej 

Strefi e Ekonomicznej powstaną: hala magazynowa, zakład 

produkcji płyt wiórowych i fabryka mebli wraz z infrastrukturą 

logistyczną. To największa i najnowocześniejsza inwestycja branży 

meblowej w całej Europie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. 

FORTE to nowoczesna, silna organizacją gospodarcza, która 

w swojej działalności opiera się na uniwersalnych wartościach: 

współpracy, odpowiedzialności, rozwoju i wrażliwości.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. 

to przede wszystkim ludzie. 

Doceniając ten fakt, prowadzimy 

szereg działań związanych 

z rozwojem naszej kadry. Dzięki 

ponad trzytysięcznemu zespołowi 

pracowników w Polsce i za 

granicą, możliwy jest stały 

i dynamiczny rozwój Spółki. Ponad 

600 doświadczonych pracowników 

zatrudnionych jest w fi rmie od 

początku jej działalności, a blisko 

1000 od ponad 15 lat! 

Projekt nowej inwestycji w Suwałkach.

21_wkladka_EB.indd   1 2018-02-09   15:52:13



FORTE realizuje również Program stażowy, skierowany 

do młodych, dynamicznych osób, które nie boją się 

wyzwań w dużej organizacji. Staż w naszej fi rmie to przede 

wszystkim możliwość poznania naszej fi rmy i rozpoczęcia 

pracy już na studiach, a także szansa na rozpoczęcie 

kariery w stabilnym i odpowiedzialnym społecznie 

przedsiębiorstwie, dbającym o swoich pracowników.

Program stażowy:

  3 miesięczny płatny staż dla studentów kończących 

studia inżynierskie/magisterskie,

  zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie,

  w trakcie staży zostaje wyznaczony Opiekun, który 

sprawuje opiekę merytoryczną nad Stażystą,

  w 2017 r. staż w FORTE odbyło 50 osób, a 80% 

otrzymało propozycje zatrudnienia.

Praca:

  zapewniamy stabilne zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę,

  umożliwiamy rozwój oraz podnoszenie kompetencji 

w ramach wewnętrznego szkolenia zawodowego 

(Akademia FORTE),

  poszukujemy pracowników zarówno 

w obszarach produkcyjnych, technologicznych 

jak i administracyjnych.

Proces rekrutacji:

1.  Przesłanie CV

2.  Rozmowa telefoniczna – bliższe poznanie oferty 

stażowej/pracy

3.  Spotkanie ze specjalistą ds. rekrutacji/bezpośrednim 

przełożonym

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1

www.forte.com.pl

Na staż możesz aplikować przez cały rok!

rekrutacja@forte.com.pl

FORTE to nie tylko biznes:

Przedszkole fi rmowe to szereg 

korzyści dla zatrudnionych 

rodziców. Przede wszystkim 

ułatwia godzenie pracy 

zawodowej z życiem rodzinnym. 

Nasze przyzakładowe, 

dwujęzyczne przedszkole 

z oddziałem żłobkowym 

w Ostrowi Mazowieckiej to 

placówka o najwyższych 

standardach. We wrześniu 

2018 r. planujemy otwarcie 

przyzakładowego przedszkola 

w Suwałkach. 

Pamiętamy o tym, 

że praca to tylko 

część naszego 

życia. Cyklicznie 

organizujemy 

spotkania i warsztaty 

ze znanymi postaciami 

ze świata kultury, 

sztuki, biznesu oraz 

sportu.

Dbając także o dobrą 

formę fi zyczną naszych 

pracowników wspieramy 

ich aktywność sportową. 

Mamy sekcje piłki nożnej 

i siatkowej, sekcje 

wędkarskie i bowlingowe, 

a na jeziorze Wigry 

w sercu Suwalszczyzny 

organizowane są coroczne 

regaty żeglarskie.

W FORTE aktywnie 

działa Program inicjatyw 

pracowniczych FORMY 

– FABRYKA INICJATYW. 

W ramach Programu 

każdy pracownik może 

ubiegać się o otrzymanie 

wsparcia fi nansowego 

lub pozafi nansowego na 

realizację własnego projektu, 

skierowanego do lokalnych 

środowisk, w miastach 

prowadzenia działalności 

FORTE.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

25 lat 

istnienia fi rmy na rynku

Zatrudniamy ponad 3500 osób

Ponad 1000 osób 

pracuje z nami od 15 lat

Nasze 4 fabryki produkują meble, które są 

eksportowane do ponad 40 krajów świata

Siedziba FORTE w Ostrowi Mazowieckiej.

21_wkladka_EB.indd   2 2018-02-09   15:52:28
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You should basically
have the same impact,
only digitally.

Jesteśmy duńską firmą IT zatrudniającą ponad 1700+ pracowników.
Świadczymy usługi informatyczne i konsultingowe w krytycznych 
dla działalności przedsiębiorstw obszarach.

Główne technologie z jakich korzystamy skupiają się wokół Javy (Java 8, 
Spring, Scala, Groovy) i narzędzi Microsoft (.NET 4.6, C#, MVC). 

Dodatkowo: Microsoft Dynamics CRM, BI, Microsoft SQL Server, Sitecore, 
EPiServer, Oracle Database, Oracle Service Bus and Weblogic Server i 
SharePoint.

150+ 
projektów

Instytucje finansowe, me-

dycyna, 
e-commerce, instytucje 

publiczne, rządowe i wiele 
innych

Biura w Danii, 
Polsce, Norwegii, 
UK i Wietnamie

Przykłady klientów i projektów można zobaczyć na stronie: 
www.netcompany.com

www.fb.com/netcompanypl pl.hr@netcompany.comwww.netcompany.com/pl/kariera



W Netcompany, szczególną uwagę przykładamy do 
procesu rekrutacyjnego. Dbamy o to, żeby niósł wartość 
nie tylko dla nas, ale i dla Kandydatów. Cenimy sobie 
konstruktywny feedback i już podczas spotkania przeka-
zujemy garść cennych wskazówek czy podpowiedzi. 

Przed pierwszym spotkaniem z jednym z naszych Starszych Developerów, 
warto odświeżyć wiedzę programistyczną, ale także przygotować się na 
różnego rodzaju „case studies” czy zagadki logiczne. 

Dzięki zagadkom mamy możliwość sprawdzenia, jak Kandydaci radzą so-
bie z myśleniem logicznym, wyciąganiem wniosków, kreatywnością, ana-
lizą i syntezą danych.Ale przede wszystkim, pozwalają nam one na zwery-
fikowanie podstaw matematyki i programowania. 

Nasza firmowa kuchnia jest często centrum wydarzeń, w którym pracowni-
cy w przerwach na kawę albo przy lunch’u, organizują burze mózgów 
i wspólnie wymyślają różne rebusy, czy też żarty logiczne.

Tak było też w przypadku zagadki poniżej. Zachęcamy wszystkich do wy-

próbowania swoich sił i przesłania nam swojego pomysłu na rozwiązanie.    

Find your way to netcompany!
Let our logo guide you to the IT world.

Use all symbols from our        logo to move from point F5 to B5.

Go to netcompany.com/puzzle1 to write an answer
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Nokia Wrocław
We wrocławskim centrum R&D inżynierowie pracują nad oprogramowaniem dla systemów 
telekomunikacyjnych. Począwszy od fazy koncepcyjno-badawczej, przez zdefiniowanie 
architektury systemu oraz jego implementacje, aż po wdrożenie u klienta (operatora sieci 
komórkowej) i utrzymanie. 

Stawiając na innowacyjność, już od wielu lat współpracujemy z polskimi uczelniami 
wyższymi, przeprowadzając wykłady i laboratoria dla studentów, zapraszając ich na 
praktyki, czy realizując wspólnie różne projekty. Wielu studentów, którzy uczestniczyli 
w organizowanych przez nas zajęciach, trafiło do Nokii na praktyki, a teraz pracują na stałe 
na samodzielnych stanowiskach.

Każdego dnia poprzez połączenia mobilne oraz transfer danych  
z naszych rozwiązań korzysta co czwarta osoba na świecie, 
co sprawia, że dostarczanie i utrzymywanie  
wysokiej klasy produktu  
jest wielkim technologicznym wyzwaniem.

http://nokiawroclaw.pl/oferty-pracy/
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Praktyki letnie

Nokia we Wrocławiu co roku prowadzi rekrutację na praktyki letnie. Proces rekrutacji trwa 
zwykle od kwietnia do lipca, a praktyki odbywają się w terminie od czerwca do października.

Praktyki są przeznaczone dla osób, które ukończyły minimum drugi rok studiów na 
kierunkach: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych. 
Udział w rekrutacji mogą brać także osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego, ale 
dysponujące wiedzą z zakresu objętego tematyką praktyk i pasjonujące się zagadnieniami 
z obszaru telekomunikacji.

Staże studenckie – Working Students
Rekrutacja na program stażowy w centrum technologicznym we Wrocławiu trwa przez cały 
rok. Working Students to staże długoterminowe, trwające zwykle od 6 do 12 miesięcy. 
Stażami objęte są stanowiska związane z programowaniem (C++, C, Java, JavaScript), 
integracją i weryfikacją/testowaniem oprogramowania oraz inżynierią telekomunikacyjną.

Staże są przeznaczone dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich lub magisterskich 
z kierunków takich jak: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych. 
Jako Working Student można wdrożyć się w te obszary pracy, które odpowiadają 
pełnoetatowym stanowiskom inżynierskim.

recruitment.wroclaw@nokia.com



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

EKSPERCKA ORGANIZACJA TECHNICZNA

NOWOCZESNA JEDNOSTKA INSPEKCYJNA
I NOTYFIKOWANA DZIAŁAJĄCA W OBSZARACH:

W komórkach organizacyjnych i oddziałach terenowych UDT zatrudniamy 
wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów takich kierunków jak: mechanika, 
automatyka, robotyka, elektryka, energetyka, elektrotechnika, mechatroni-
ka i pokrewne.

Płatne programy stażowe realizowane są zwykle w okresie wakacji i w ostat-
nich miesiącach roku. W ramach procesu rekrutacji wybieramy osoby, które 
mogą zdobyć doświadczenie w różnych jednostkach organizacyjnych 
i lokalizacjach.

OFERUJEMY

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Płatne Programy stażowe
Praktyki studenckie i absolwenckie

www.udt.gov.pl Urząd Dozoru Technicznego@UrzadDozoruTech



ZAREJESTRUJ SIĘ W NASZEJ BAZIE
Wypełnij formularzon-line na stro-

nie internetowej praca.udt.gov.pl

SELEKCJA APLIKACJI
Sprawdzamy, czy spełniasz mini-
malne wymagania

SPOTKANIE REKRUTACYJNE
Po rozmowie rekrutacyjnej oce-

niamy możliwość wykorzystania 
Twojego potencjału

TESTY OSOBOWOŚCIOWE
Jako uzupełnienie procesu rekru-

tacji stosujemy (w zależności od 
stanowiska) testy osobowościo-

we, testy kompetencyjne oraz 
testy wiedzy

SPOTKANIE Z POTENCJALNYM 
PRZEŁOŻONYM
Omówienie możliwości 
podjęcia współpracy

PROCES REKRUTACJI

WYPOWIEDZI STAŻYSTÓW

RAFAŁ MUCHA

stażysta w Dziale
Urządzeń Transportu 

Bliskiego Oddziału UDT 
w Częstochowie

PATRYK TYRTANIA

stażysta
w Dziale Urządzeń

Ciśnieniowych Oddziału 
UDT Katowicach

Staż w UDT to najcenniejsze z moich doświadczeń w karierze. Dzię-

ki odbytej praktyce mogłem dowiedzieć się, na czym polega pra-

ca Inspektora UDT, zobaczyć i poznać działanie różnych urządzeń 
technicznych. Nauczyłem się zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
podczas korzystania z maszyn i urządzeń, a także rozwinąłem umie-

jętności współpracy w zespole. Staż w UDT to z pewnością najlepiej 
wykorzystany czas w moim życiu.

Szczerze polecam każdemu ambitnemu studentowi udział w stażu 
lub praktyce w UDT. Możecie być pewni, że spotkacie tutaj specjali-
stów w swoich dziedzinach, którzy chcą i potrafią przekazać wiedzę 
młodszym współpracownikom. Jako student kierunku energetyczne-

go najbardziej cenię sobie możliwość asystowania przy inspekcjach 
urządzeń ciśnieniowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. 
Z pewnością zebrane doświadczenia podczas stażu pomogą mi w 
rozwoju kariery zawodowej oraz mam nadzieję, że w przyszłości zwią-

żę się z UDT na dłużej. 



U nas wiele dróg stoi przed Tobą otworem.

Koncern STRABAG jest jednym z wiodących 

europejskich koncernów w branży technologii 

budowlanych. Dzięki zaangażowaniu  

kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu 

nowoczesnych maszyn i własnych surowców, 

realizuje z sukcesem inwestycje na całym 

świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy 

zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje  

i branże budownictwa.

Zostań częścią naszego zespołu!

Nadaj odpowiedni kierunek swojej przyszłości, 

znajdź interesującą Cię ofertę pracy na stronie 

internetowej www.strabag.pl, w zakładce 

Kariera i aplikuj. Czekają na Ciebie dynamiczne 

zespoły, interesujące projekty oraz możliwości 

zdobywania doświadczenia zawodowego. 

Jesteś studentem? Zapoznaj się z naszą ofertą 

STRAtegiczne Praktyki i prześlij aplikację za 

pośrednictwem formularza on-line.

www.strabag.pl

STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, Tel. +48 22 7144800

210x297_STRA_ANZ_ABF_5mm_STRABAG_PL_09_17.indd   1 18.09.17   10:40



43 Sprawdź oferty pracy na strefainzyniera.pl



44 Sprawdź oferty pracy na strefainzyniera.pl



45

Bitcoin Core
implementacja 
wzorcowa

Bitcoin to projekt o otwartym dostępie do kodu źródło-
wego. Związany z nim kod źródłowy jest dostępny na 
otwartej licencji MIT. Można go bezpłatnie pobrać i wy-
korzystać w dowolnym celu. Otwarty dostęp do kodu źró-
dłowego oznacza coś więcej niż brak opłat. 

Oznacza to też, że bitcoin jest rozwijany przez otwartą 
społeczność wolontariuszy. Początkowo ta społeczność 
obejmowała tylko Satoshiego Nakamotę. Do 2016 roku 
wkład w kod źródłowy bitcoina wniosło ponad 400 kon-
trybutorów. Kilkunastu programistów pracuje nad kodem 
prawie na pełny etat, a kilkudziesięciu w mniejszym wymia-
rze czasu. Każdy może wnieść swój wkład w kod — także Ty!

Gdy Satoshi Nakamota tworzył bitcoin, oprogramowanie zosta-

ło już przygotowane. Przed napisaniem artykułu zaprezentowa-

nego w dodatku A Satoshi chciał mieć pewność, że rozwiązanie 
działa. Ta pierwsza implementacja (nazywana po prostu „bit-
coinem” lub „klientem Satoshiego”) została poważnie zmodyfi-

kowana i usprawniona. Wyewoluowała ona w implementację 
nazwanąBitcoin Core (dla odróżnienia od innych rozwiązań). 

Bitcoin Core toimplementacja wzorcowa systemu bitcoina, co 
oznacza, że stanowi ona autorytatywne źródło wiedzy na temat 
tego, jak należy zaimplementować każdą część technologii. 
Bitcoin Core obejmuje implementację wszystkich aspektów bit-
coina, w tym portfeli, systemu walidacji transakcji i bloków oraz 
kompletnego węzła sieciowego w sieci P2P bitcoina. (…)

Architektura implementacji Bitcoin Core jest przedstawiona 
na rysunku poniżej (źródło: Eric Lombrozo)

Budowanie implementacji Bitcoin Core z użyciem  kodu źródłowego

Kod źródłowy implementacji Bitcoin Core można pobrać jako 
archiwum ZIP lub klonując autorytatywne repozytorium z kodem 
źródłowym z serwisu GitHub. Na stronie bitcoina w tym serwisie 
(https://github.com/bitcoin/bitcoin) wybierz opcję Download 
ZIP. Możesz też zastosować działające w wierszu poleceń na-

rzędzie git, aby utworzyć w swoim systemie lokalną kopię kodu 
źródłowego. (...)

Wybór wersji implementacji Bitcoin Core

Do tworzenia kopii lokalnej domyślnie używany jest najnowszy 
kod, który może pochodzić z wersji niestabilnej lub z wersji beta. 
Przed zbudowaniem kodu wybierz konkretną wersję, podając 
jej tag. Wtedy kopia lokalna zostanie zsynchronizowana z kon-

kretnym stanem repozytorium zgodnie z użytym tagiem. Tagi są 
używane przez programistów do oznaczania konkretnych wersji 
kodu przy użyciu numerów. Najpierw należy za pomocą polece-

nia git tag wyświetlić listę dostępnych tagów:
$ git tag
v0.1.5 (...)

Na liście tagów znajdują się wszystkie wersje implementacji bit-
coina. Przeznaczone do testowania wersje kandydujące są zwy-

czajowo opatrywane przyrostkiem „rc”. Wersje stabilne, które 
można stosować w systemach produkcyjnych, nie mają przyrost-
ka. Z podanej listy wybierz najnowszą wersję. W czasie powsta-

wania tej książki była to wersja v0.11.2. W celu zsynchronizowania 
lokalnego kodu z tą wersją zastosuj instrukcję git checkout:

$ git checkout v0.11.2
HEAD is now at 7e27892... Merge pull request #6975 (...)

Konfigurowanie budowania implementacji Bitcoin Core

Kod źródłowy obejmuje dokumentację. Może się ona znajdo-

wać w wielu plikach. Aby przejrzeć główną dokumentację 
z pliku README.md z katalogu bitcoin, wpisz po znaku zachęty 
polecenie more README.md i za pomocą spacji przechodź mię-

dzy kolejnymi stronami tekstu. W tym rozdziale zbudujesz używa-

nego w wierszu poleceń klienta bitcoina (w systemie Linux jest on 
nazywany bitcoind). Wpisz more doc/build-unix.md, aby przej-
rzeć instrukcje budowania klienta bitcoinddla danego syste-

mu. Instrukcje dla systemów macOS i Windows są dostępne 
w katalogu doc w plikach build-osx.md i build-windows.md.

Dokładnie zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi, które są wy-

mienione na początku dokumentacji budowania. Są tam poda-

ne biblioteki, które muszą znajdować się w systemie, aby można 
było rozpocząć budowanie narzędzi dla bitcoina. Jeśli któreś 
z wymagań wstępnych nie są spełnione, proces budowania 
zakończy się zgłoszeniem błędu. Jeżeli tak się stało z powodu 
braku wymaganych komponentów, możesz je zainstalować, 
a następnie wznowić proces budowania od miejsca, w którym 
zakończyłeś pracę. Gdy wymagane komponenty są zainstalo-

wane, rozpoczyna się proces budowania. Najpierw za pomocą 
skryptu autogen.sh generowany jest zestaw skryptów budowania. 
(...)

Skrypt autogen.sh generuje wiele automatycznych skryptów 
konfiguracyjnych, które badają system, aby wykryć prawidłowe 
ustawienia i upewnić się, że dostępne są wszystkie biblioteki nie-

zbędne do skompilowania kodu. Najważniejszy jest skrypt configure, 
który udostępnia wiele różnych opcji dostosowujących proces bu-

Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem 
otwartego łańcucha bloków. Wydanie II, Andreas M. An-
tonopoulos, Wyd. Helion
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dowania. Wpisz ./configure --help, aby wyświetlić różne opcje: (...)
Skrypt configure umożliwia włączenie lub wyłączenie różnych 
funkcji klienta bicoind. Służą do tego opcje --enable-FUNKCJA 
i --disable-FUNKCJA, gdzie członFUNKCJA należy zastąpić na-

zwą funkcji (zgodnie z informacjami z systemu pomocy). W tym 
rozdziale klient bitocind jest budowany ze wszystkimi funkcjami 
domyślnymi. Nie są tu używane żadne opcje konfiguracyjne, 
jednak powinieneś je przejrzeć, aby poznać opcjonalne funkcje 
klienta. Jeśli pracujesz w środowisku akademickim, ograniczenia 
dotyczące pracowni komputerowej mogą wymagać zainstalo-

wania aplikacji w katalogu głównym użytkownika (służy do tego 
opcja --prefix==$HOME).

Oto zestaw przydatnych opcji, które zmieniają domyślne działa-

nie skryptu konfiguracyjnego:

--prefix=$HOME -Ta opcja zmienia domyślną lokalizację insta-

lacji (/usr/local) wynikowego pliku wykonywalnego. Możesz 
zastosować zmienną $HOME (aby umieścić wszystko w kata-

logu głównym użytkownika) lub podać inną ścieżkę.

--disable-wallet - Ta opcja powoduje pominięcie wzorcowej 
implementacji portfela.

--with-incompatible-bdb - Jeśli budujesz portfel, ta opcja 
umożliwia zastosowanie niekompatybilnej wersji biblioteki Ber-
keley DB.

--with-gui=no - Powyższa opcja nie buduje graficznego in-

terfejsu użytkownika, wymagającego biblioteki Qt. Wtedy 
budowane są tylko serwer i narzędzie działające w wierszu 
poleceń. Następnie uruchom skrypt configure, aby automa-

tycznie wykryć wszystkie niezbędne biblioteki i utworzyć nie-

standardowy skrypt budowania dla Twojego systemu: (...)

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, polecenie configure kończy 
pracę utworzeniem niestandardowych skryptów budowania, 
które umożliwiają skompilowanie klienta bitcoind. Jeżeli brakuje 
jakichś bibliotek lub wystąpiły błędy, polecenie configure koń-

czy zgłoszeniem błędu i nie tworzy skryptów budowania. Błędy 
wynikają najczęściej z braku bibliotek lub ich niekompatybilnych 
wersji. Ponownie przejrzyj dokumentację budowania i zainstaluj 
wymagane komponenty. Następnie ponownie uruchom pole-

cenieconfigure i sprawdź, czy błędy zostały wyeliminowane.

Budowanie plików wykonywalnych implementacji Bitcoin Core

Kolejnym krokiem będzie skompilowanie kodu źródłowego. Pro-

ces ten może trwać nawet godzinę (zależy to od szybkości pro-

cesora i ilości dostępnej pamięci). W trakcie kompilacji co kilka 
sekund lub minut zobaczysz dane wyjściowe (lub informacje o 
błędzie, gdy coś się nie powiedzie). Jeśli wystąpi błąd lub proces 
kompilacji zostanie przerwany, będziesz mógł w dowolnym mo-

mencie wznowić pracę, ponownie wpisując polecenie make. 
Wpisz make, aby rozpocząć kompilowanie pliku wykonywalne-

go
$ make
Making all in src
  CXX   crypto/libbitcoinconsensus_la-hmac_sha512.lo (...)
[... wiele dalszych komunikatów związanych z kompilacją ...]

Jeśli wszystko potoczyło się właściwie, implementacja Bitcoin 
Core jest na tym etapie skompilowana. Ostatni krok polega na 
zainstalowaniu w systemie różnych plików wykonywalnych przy 
użyciu polecenia sudo make install. Możliwe, że pojawi się proś-
ba o podanie hasła użytkownika, ponieważ ten krok wymaga 
uprawnień administratora.

$ sudo make install (...)

Domyślnie proces instalacji umieszcza klienta bitcoind w katalo-

gu /usr/local/bin. Możesz się upewnić, że implementacja Bitcoin 
Core jest poprawnie zainstalowana, żądając od systemu poda-

nia ścieżki do plików wykonywalnych:
$ which bitcoind
/usr/local/bin/bitcoind
$ which bitcoin-cli
/usr/local/bin/bitcoin-cli

Uruchamianie węzła z implementacją Bitcoin Core

Sieć P2P bitcoina składa się z węzłów sieciowych, uruchamia-

nych głównie przez wolontariuszy i firmy budujące aplikacje ze 
świata bitcoina. Jednostki uruchamiające węzły mają bezpo-

średni i miarodajny wgląd w łańcuch bloków. Posiadają kopię 
lokalną wszystkich transakcji, niezależnie sprawdzoną przez dany 

system. Dzięki uruchomieniu węzła nie trzeba polegać na tym, że 
trzecia strona będzie musiała przeprowadzić walidację transak-

cji. Ponadto uruchamiając węzeł, przyczyniasz się do zwiększe-

nia stabilności sieci bitcoina. Działanie węzła wymaga jednak 
stałego połączenia z internetem i zasobów wystarczają-

cych do przetwarzania wszystkich transakcji w bitcoinach. 
W zależności od tego, czy chcesz indeksować wszystkie trans-
akcje i przechowywać kompletną kopię łańcucha bloków, po-

trzebna może być duża ilość przestrzeni na dysku i pamięci RAM. 

Pod koniec 2016 roku węzeł z kompletnym indeksem wymagał 
2 GB pamięci RAM i 125 GB przestrzeni na dysku, aby możliwe 
było rozrastanie się indeksu. Ponadto węzły przesyłają i pobiera-

ją transakcje oraz bloki, zajmując w ten sposób przepustowość 
łącza internetowego. Jeśli masz łącze o ograniczonej szybkości, 
z niskim limitem transferu lub opłacane w zależności od przesyłu 
danych (z opłatami za gigabity), prawdopodobnie nie powinie-

neś uruchamiać węzła (ewentualnie możesz robić to w sposób 
ograniczający transfer; zob. listing 3.2).

Implementacja Bitcoin Core domyślnie przechowuje pełną ko-

pię łańcucha bloków ze wszystkimi transakcjami, jakie miały 
miejsce w sieci bitcoina od momentu jej powstania w 2009 roku. 
Ten zbiór danych zajmuje gigabajty i jest pobierany stopniowo 
przez kilka dni lub tygodni (w zależności od szybkości procesora 
i łącza internetowego). 

Do momentu pobrania kompletnego zbioru danych dotyczą-

cych łańcucha bloków Bitcoin Core nie potrafi przetwarzać 
transakcji ani aktualizować stanu kont. Upewnij się, że masz wy-

starczająco dużo miejsca na dysku, odpowiednio szybkie łącze 
i dużo czasu, aby zakończyć początkową synchronizację. Mo-

żesz tak skonfigurować implementację Bitcoin Core, by ograni-
czyć wielkość łańcucha bloków przez odrzucenie starszych blo-

ków (zob. listing 3.2). Jednak także wtedy przed odrzuceniem bloków 
pobierany jest kompletny zbiór danych.

Mimo wymagań związanych z zasobami węzły są uruchamiane 
przez tysiące wolontariuszy. Niektóre węzły działają w systemach 
tak prostych jak Raspberry Pi (kosztujący nieco ponad 100 zło-

tych komputer wielkości talii kart). 

Wielu wolontariuszy uruchamia węzły na wynajętych serwerach, 
zwykle używając jednej z dystrybucji Linuksa. Dla węzłów mogą 
być używane serwery VPS (ang.Virtual Private Server) i serwery 
działające w chmurze. Takie serwery można wynająć od róż-

nych usługodawców za kwotę od ok. 100 do 200 złotych mie-

sięcznie. Po co miałbyś chcieć uruchamiać węzeł? Oto kilka 
najczęstszych powodów:

• Tworzenie oprogramowania związanego z bitcoinami, kie-

dy to potrzebny jest węzeł zapewniający dostęp z użyciem 
interfejsu API do sieci i łańcucha bloków.
• Budowanie aplikacji, które muszą sprawdzać transakcje 
zgodnie z regułami ustalania konsensusu. Firmy tworzące 
oprogramowanie ze świata bitcoina zwykle uruchamiają kil-
ka węzłów.
• Wspomaganie sieci bitcoina. Uruchomienie węzła zwiększa 
stabilność sieci i umożliwia obsługę większej liczby portfeli, 
użytkowników i transakcji.
• Chęć uniezależnienia się od strony trzeciej w zakresie prze-

twarzania lub walidacji transakcji. (...)

Pierwsze uruchamianie implementacji Bitcoin Core

Gdy po raz pierwszy uruchamiasz klienta bitcoind, pojawi się 
prośba o utworzenie pliku konfiguracyjnego z silnym hasłem dla 
interfejsu JSON-RPC. To hasło kontroluje dostęp do interfejsu API 
implementacji Bitcoin Core. Uruchom klienta bitcoind, wpisując 
w terminalu polecenie bitcoind:

$ bitcoind
Error: To use the „-server” option, you must set a rpcpassword in 
the configuration file:
/home/ubuntu/.bitcoin/bitcoin.conf
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=2XA4DuKNCbtZXsBQRRNDEwEY2nM6M4H9Tx5dFjo
AVVbK
(you do not need to remember this password)
The username and password MUST NOT be the same.
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file 
permissions.
It is also recommended to set alertnotify so you are notified of 
problems;
for example: alertnotify=echo %s | mail -s „Bitcoin Alert” admin@
foo.com



Widać tu, że po pierwszym uruchomieniu klient bitcoind infor-
muje, iż należy utworzyć plik konfiguracyjny obejmujący przy-

najmniej pola rpcuser irpcpassword. Ponadto zalecane jest 
skonfigurowanie mechanizmu alertów. W następnym punkcie 
opisane są różne opcje konfiguracyjne i tworzenie pliku konfigu-

racyjnego.

Konfigurowanie węzła z implementacją Bitcoin Core

Otwórz plik konfiguracyjny w edytorze i ustaw parametry, za-

stępując pierwotne hasło innym silnym hasłem (zgodnie z za-

leceniami klienta bitcoind). Nie stosuj hasła przedstawionego 
w książce. Utwórz w podkatalogu .bitcoin w swoim katalogu 
głównym użytkownika plik .bitcoin/bitcoin.conf i umieść w nim 
nazwę użytkownika oraz hasło:

rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=ZMIEŃ_TĘ_WARTOŚĆ

Obok opcji rpcuser i rpcpassword implementacja Bitcoin Core 
udostępnia ponad 100 opcji konfiguracyjnych, które zmienia-

ją działanie węzła, sposób przechowywania łańcucha bloków
 i wiele innych aspektów. Aby zobaczyć listę tych opcji, wywołaj 
polecenie bitcoind --help: (...)

Dalej opisane są wybrane z najważniejszych opcji, które można 
ustawić w pliku konfiguracyjnym lub podać jako parametry wier-
sza poleceń dla klienta bitcoind.

alertnotify - Uruchamia podane polecenie lub skrypt, aby 
zgłosić alarm (zwykle przy użyciu poczty elektronicznej) właści-
cielowi danego węzła.

conf - Pozwala podać inną lokalizację pliku konfiguracyjne-

go. Ta opcja ma sens tylko jako parametr wiersza poleceń dla 
instrukcji bitcoind, ponieważ nie może znajdować się w pliku 
konfiguracyjnym, do którego prowadzi.

datadir - Określa katalog i system plików, w którym mają być 
umieszczane wszystkie dane łańcucha bloków. Domyślnie 
te dane znajdują się w podkatalogu.bitcoin katalogu głów-

nego. Upewnij się, że dany system plików zawiera gigabajty 
wolnego miejsca.

prune - Zmniejsza wymaganą ilość miejsca na dysku do po-

danej liczby megabajtów, usuwając dawne bloki. Stosuj tę 
opcję w węzłach z ograniczoną ilością pamięci, w których nie 
mieści się kompletny łańcuch bloków.

txindex - Powoduje przechowywanie indeksu ze wszystkimi 
transakcjami. Oznacza to zapis kompletnej kopii łańcucha 
bloków, umożliwiającej programowe pobranie dowolnej 
transakcji za pomocą identyfikatora.

maxconnections - Określa maksymalną liczbę węzłów, od 
których akceptowane są połączenia. Zmniejszenie tej liczby 
w porównaniu z wartością domyślną ogranicza obciążenie 
łącza. Stosuj tę opcję, gdy masz ograniczenie transferu da-

nych lub płacisz za przesłane gigabajty.

maxmempool - Ogranicza pulę pamięci na transakcje do 
podanej liczby megabajtów. Stosuj tę opcję, aby ograniczyć 
ilość pamięci używanej przez węzeł.

maxreceivebuffer/maxsendbuffer - Ogranicza bufor pamięci 
dla połączenia do podanej wielokrotności 1000 bajtów. Opcję 
tę należy stosować w węzłach o ograniczonej ilości pamięci.

minrelaytxfee - Określa minimalną opłatę transakcyjną dla 
przekazywanych transakcji. Poniżej tej wartości transakcje są 
traktowane tak, jakby opłata była zerowa. Stosuj tę opcję 
w węzłach o ograniczonej ilości pamięci, aby zmniejszyć wiel-
kość puli transakcji przechowywanych w pamięci.

Indeks bazy danych z transakcjami i opcja txindex
Implementacja Bitcoin Core domyślnie tworzy bazę danych za-

wierającą wyłącznie transakcje powiązane z portfelem danego 
użytkownika. Jeśli w poleceniach takich jak getrawtransaction 
(zob. punkt „Przeglądanie i dekodowanie transakcji”) chcesz 
mieć dostęp do wszystkich transakcji, powinieneś skonfiguro-

wać implementację Bitcoin Core tak, aby tworzyła kompletny 
indeks transakcji. Służy do tego opcja txindex, którą należy ustawić 
w pliku konfiguracyjnym na wartośćtxindex=1. Jeśli początkowo nie 
ustawisz tej opcji, a potem włączysz pełne indeksowanie, będziesz 
musiał zrestartować klienta bitcoind, używając opcji -reindex. Na-

stępnie należy poczekać na ponowne zbudowanie indeksu.

Na listingu 3.1 pokazane jest, jak połączyć opisane opcje i utwo-
rzyć węzeł z pełnym indeksem działający jako zaplecze z inter-
fejsem API dla aplikacji związanej z bitcoinami.

Listing 3.1. Przykładowa konfiguracja węzła z pełnym indeksem

alertnotify=myemailscript.sh „Alert: %s”
datadir=/lotsofspace/bitcoin
txindex=1
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=ZMIEŃ_TĘ_WARTOŚĆ

Na listingu 3.2 przedstawiona jest konfiguracja węzła z ograni-
czonymi zasobami działającego na mniejszym serwerze.

Listing 3.2. Przykładowa konfiguracja systemu o ograniczonych 
zasobach

alertnotify=myemailscript.sh „Alert: %s”
maxconnections=15
prune=5000
minrelaytxfee=0.0001
maxmempool=200
maxreceivebuffer=2500
maxsendbuffer=500
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=ZMIEŃ_TĘ_WARTOŚĆ

Po edycji pliku konfiguracyjnego i ustawieniu opcji, które najbar-
dziej odpowiadają potrzebom projektu, możesz przetestować 
klienta bitcoind w danej konfiguracji. Uruchom implementację 
Bitcoin Core z opcją printtoconsole, aby wyświetlała dane wyj-
ściowe w konsoli:

$ bitcoind -printtoconsole
Bitcoin version v0.11.20.0
Using OpenSSL version OpenSSL 1.0.2e 3 Dec 2015
Startup time: 2015-01-02 19:56:17
Using data directory /tmp/bitcoin (...)
[... więcej komunikatów z etapu rozruchu ...]

Możesz wcisnąć kombinację Ctrl+C, aby przerwać proces, gdy 
jesteś zadowolony z tego, że oprogramowanie działa zgodnie z 
oczekiwaniami i wczytywane są odpowiednie ustawienia. Aby 
uruchomić implementację Bitcoin Core na pierwszym planie 
jako proces, uruchom ją z opcją daemon (bitcoind -daemon).
W celu śledzenia postępów i stanu węzła bitcoina w trakcie jego 
pracy, zastosuj polecenie bitcoin-cli getinfo:

$ bitcoin-cli getinfo
{
    „version” : 110200,
    „protocolversion” : 70002,
    „blocks” : 396328,
    „timeoffset” : 0,
    „connections” : 15,
    „proxy” : „”,
    „difficulty” : 120033340651.23696899,
    „testnet” : false,
    „relayfee” : 0.00010000,
    „errors” : „”
}

Te dane dotyczą węzła, na którym działa Bitcoin Core w wersji 
0.11.2. Wysokość  łańcucha bloków wynosi tu 396 328 bloków, 
a liczba aktywnych połączeń sieciowych to 15.

Jeśli jesteś zadowolony z wybranych opcji konfiguracyjnych, po-

winieneś dodać oprogramowanie bitcoina do skryptów urucho-

mieniowych systemu operacyjnego, tak by węzeł działał przez 
cały czas i wznawiał pracę po restarcie systemu. Wiele przy-

kładowych skryptów uruchomieniowych dla różnych systemów 
operacyjnych znajdziesz w katalogu z kodem źródłowym opro-

gramowania bitcoina (contrib/init). W pliku README.md opisane 
jest, które systemy korzystają z poszczególnych skryptów.
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