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Szanowni państwo,

mamy zaszczyt zaprezentować raport roczny grupy trakcja za 2014 rok zawierający 
naszą aktualną ofertę, jak i podsumowanie wyników finansowych za rok ubiegły.  
Miniony rok to ważny okres w działalności grupy kapitałowej trakcja na trudnym 
rynku budownictwa infrastrukturalnego. rosnące od kilku lat nakłady inwestycyjne  
na modernizację dróg i kolei w polsce spowodowały większe zainteresowanie firm z całej  
europy, czyniąc rynek, na którym funkcjonuje grupa trakcja, bardzo konkurencyjnym.  
w naszych działaniach skupiliśmy się przede wszystkim na usprawnieniu funkcjono-
wania grupy i optymalizacji prowadzonych procesów. chcemy być dobrze przygotowani 
do udziału w przetargach, których łączna wartość w nowej perspektywie unijnej do roku 
2020 znacznie przekroczy środki wydatkowane w minionych siedmiu latach. 

trakcja prkii S.a. i grupa trakcja otwierają nowy rozdział w swojej działalności. 
wytyczyliśmy cele strategiczne grupy do roku 2020 zakładające wzmocnienie 
naszej pozycji w branży kolejowej oraz większą aktywność w branży drogowej.  
do kluczowych zadań grupy należy dywersyfikacja działalności na nowych rynkach.  
w 2014 roku grupa istotnie rozszerzyła zakres działalności na litwie, znacznie 
zwiększając przychody dzięki realizacji kontraktów kolejowych. grupa trakcja jest 
zainteresowana dalszym rozszerzaniem aktywności na rynkach skandynawskich.  
w 2014 roku spółka zależna aB kauno tiltai pozyskała pierwszy kontrakt w Szwecji. 
jako sprawnie funkcjonująca organizacja o silnych fundamentach finansowych, jesteśmy 
odpowiednio przygotowani do wzrostu konkurencyjności. nadchodzące lata, według  
licznych zapowiedzi, będą okresem rekordowych nakładów na infrastrukturę. 

dziękujemy pracownikom grupy trakcja za zaangażowanie i wytrwałość w realizacji 
powierzonych celów - w szczególności za sprawne wdrożenie zmian organizacyjnych. 
dziękujemy naszym klientom i kontrahentom za doskonałą współpracę, licząc na jej 
kontynuację i rozwój w kolejnych latach.

Ladies and gentlemen,

it is our honor to present trakcja group’s 2014 Annual report which offers details  
on our current operations and last year’s financial results. Year 2014 was an  
important time for trakcja capital group’s operations on the challenging infrastructure  
development market. investment expenditure on the renovation of roads and the railway  
infrastructure in poland has been on the rise for the past few years, resulting in growing  
interest from companies all over europe, and making the market highly competitive.  
our actions have been focused on the optimization of operations and processes.  
We want to be well-prepared to take part in public tenders which total value until 2020 will 
significantly exceed the resources spent within the last seven years.

trakcja prKii S.A. and trakcja group are opening a new chapter in their operations.  
we have set strategic goals until 2020. they involve bolstering our position  
in the railway industry and enhancing our presence in the road construction sector.  
in 2014 the Group considerably broadened its scope of operations in lithuania  
and increased revenues thanks to the implementation of railway contracts. trakcja 
Group is intent on further expansion into nordic markets. last year AB Kauno tiltai 
(subsidiary) secured its first agreement in Sweden. Being an efficiently operating  
entity with strong financial foundations, we are ready to face increasing competition.  
various forecasts indicate that the upcoming years will see record-breaking infrastructural 
investments.

We would like to thank trakcja Group employees for their involvement and perse-
verance, especially with respect to the implementation of organizational changes. 
We also wish to thank our clients and contractors for perfect cooperation which  
we hope will last for the years to come. 

Zarząd trakcja prkii S.a.
Management Board of trakcja prKii S.A.

SłOwO wStępNe ZArZądU
MAnAGeMent BoARD’S FoReWoRD
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ZArZąd SpółKi
MAnAGeMent BoARD

rAdA NAdZOrcZA
SUperviSOrY BOArd

KOMitet AUdYtU
AUdit cOMMittee

Roman Przybył 
prezes Zarządu
dyrektor generalny
president of the Board
chief executive Officer

Stefan Dziedziul
wiceprezes Zarządu
dyrektor ds. technicznych 
vice president of the Board
engineering director

nerijus eidukevičius 
wiceprezes Zarządu
dyrektor ds. rynków Bałtyckich
vice president of the Board
director, Baltic States

Maciej Radziwiłł
przewodniczący rady nadzorczej
president of the Supervisory Board

andrzej Bartos
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Miquel Llevat Vallespinosa
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Jorge Miarnau Montserrat
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Wojciech napiórkowski
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Fernado perea Samarra
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Julius Stalmokas
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Wojciech napiórkowski
przewodniczący komitetu audytu
president of the Audit committee

Fernando perea Samarra
członek komitetu audytu
Member of the Audit committee

Maciej Radziwiłł
członek komitetu audytu
Member of the Audit committee

SKłAd OrgANów SpółKi w rOKU 2014
MeMBeRS oF GoveRninG BoDieS in 2014

tadeusz Kałdonek (do dnia 16 maja 2014 r.)
wiceprezes Zarządu 
dyrektor ds. energetyki
vice president of the Board
energy division director

Marita Szustak
wiceprezes Zarządu 
dyrektor ds. handlowych
vice president of the Board
commercial director

Jarosław tomaszewski
wiceprezes Zarządu
dyrektor Finansowy
vice president of the Board
chief Financial Officer
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Jarosław tomaszewski  
prezes Zarządu
dyrektor generalny
president of the Board
chief executive Officer

Paweł nogalski
wiceprezes Zarządu
dyrektor Finansowy
vice president of the Board
chief Financial Officer

Marek Kacprzak
wiceprezes Zarządu
dyrektor ds. Marketingu i przygotowania produkcji
vice president of the Board
Marketing and production preparation director

nerijus eidukevičius
wiceprezes Zarządu
dyrektor ds. rynków Bałtyckich
vice president of the Board
director, Baltic States

sławomir Raczyński
wiceprezes Zarządu 
dyrektor ds. produkcji 
vice president of the Board
production Director

Maciej Radziwiłł 
przewodniczący rady nadzorczej
president of the Supervisory Board

Fernando perea Samarra 
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board 

Michał Hulbój 
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board 

Jorge Miarnau Montserrat 
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board 

Wojciech napiórkowski 
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Miquel Llevat Vallespinosa 
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board 

andrzej Bartos 
członek rady nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Wojciech napiórkowski 
przewodniczący komitetu audytu
president of the Audit committee

Fernando perea Samarra 
członek komitetu audytu
Member of the Audit committee

Maciej Radziwiłł 
członek komitetu audytu
Member of the Audit committee

włAdZe SpółKi NA dZień 30.06.2015 r.

the cOMpANY’S gOverNiNg BOdieS AS OF JUNe 30, 2015

ZArZąd SpółKi
MAnAGeMent BoARD

rAdA NAdZOrcZA
SUperviSOrY BOArd

KOMitet AUdYtU
AUdit cOMMittee
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Most KoleJowy na Rzece odRa i estaKada we wRocławiu zModeRnizowane PRzez tRaKcJę PRKii s.a. 
Railway BRidGe on tHe odeR RiVeR and oVeRPass, ModeRnized By tRaKcJa PRKii s.a. wRocław, Poland 
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StrUKtUrA grUpY trAKcJA
trAKcJA grOUp StrUctUre

BaHn tecHniK wRocław 
Sp. z o.o.

torproJeKt 
Sp. z o.o.

aB Kauno tiltai PRK 7 nieRucHoMości 
Sp. z o.o.

PeuiM
Sp. z o.o.

aB Kauno
tiLtai SVerige

energetyczne / electric

KuBatuRowe / deVelopMent

proJeKtoWanie / deSigning

KoLeJoWe / railway

DrogoWe / roadS

MoStoWe / BridgeS

KoMPetencJe sPółeK GRuPy tRaKcJa  / core coMpetencieS
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grupa trakcja należy do liderów Budownictwa inFraStrukturalnego  
w polSce i na litwie, w Skład której wchodZą: 

trakcja prkii S.a.

trakcja prkii jest jednym z największych i najdłużej działających w polsce podmiotów branży budo-
wnictwa kolejowego. Spółka powstała na bazie państwowego przedsiębiorstwa robót kolejowych  
nr 4, którego utworzenie w roku 1949 było istotnym elementem powojennej odbudowy kraju.  
obecnie, obok realizacji kompleksowych prac związanych z modernizacją linii kolejowych, firma buduje 
drogi, energetyczne linie przesyłowe oraz linie tramwajowe i trolejbusowe wraz z układami zasilania. 
Spółka wykonuje również obiekty kubaturowe. jest także producentem rozdzielnic średniego i niskiego  
napięcia na potrzeby zasilania linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. trakcja prkii S.a., 
dzięki własnemu specjalistycznemu sprzętowi, należy do wąskiej grupy podmiotów wykonujących 
samodzielnie największe,  kompleksowe zadania budowlane w obszarze infrastruktury kolejowej. 

AB Kauno tiltai

aB kauno tiltai to wiodąca firma sektora budownictwa infrastrukturalnego na litwie. dzięki  ponad  
60 – letniemu doświadczeniu aB kauno tiltai wypracowała pozycję lidera branży w krajach  
nadbałtyckich. Firma prowadzi projekty z zakresu budowy dróg, mostów, linii kolejowych  
i energetycznych, lotnisk, portów wodnych oraz montażu infrastruktury użyteczności publicznej. 

przedsiębiorstwo eksploatacji ulic i Mostów Sp. z o.o.

peuiM Sp. z o.o. od ponad pół wieku zajmuje się budową infrastruktury drogowej oraz inżynieryjnej, 
przede wszystkim na terenie północno-wschodniej polski. głównym przedmiotem działalności spółki 
jest budowa  mostów i dróg wraz z infrastrukturą okalającą oraz produkcja mas bitumicznych, betonu 
cementowego oraz pozostałych materiałów budowlanych. 

trakcja group iS aMong inFraStructural deVelopMent leaderS in poland 
and lithuania. it conSiStS oF:

trakcja prkii S.a.

trakcja prKii is one of the largest and longest-operating entities in the polish railway construction sector.  
it was founded upon the basis of państwowe przedsiębiorstwo robót Kolejowych nr 4, a company esta-
blished in 1949 as a significant element of the post-war restoration program. except for conducting  
comprehensive works related to the renovation of railway lines, the company makes roads, electric power  
transmission lines, as well as tram and trolleybus lines with electricity supply systems. the company also 
operates in the construction market. it manufactures medium- and low-voltage switchgears for the needs 
of railway, tram and trolleybus lines. thanks to its own specialist equipment, trakcja prKii S.A. belongs  
to a small group of entities which can carry out most challenging railway tasks without any external help. 

AB Kaunotiltai

AB Kauno tiltai is among key infrastructural development companies in Lithuania. with over 60 years  
of experience, the company has established itself as the market leader in the Baltic States. it builds 
roads, bridges, railway lines, power lines, airports and harbors. 

przedsiębiorstwo eksploatacji ulic i Mostów Sp. z o.o.

peUiM Sp. z o.o. has been running road construction and engineering works in the north-west of poland  
for over half a century. the company develops bridges, roads and accompanying infrastructure.  
it also produces bituminous compounds, concrete and other construction materials.

OpiS grUpY trAKcJA
trAKcJA grOUp - geNerAL iNFOrMAtiON
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prk 7 nieruchomości Sp. z o.o.

prk 7 nieruchomości Sp. z o.o. to powstały w 2003 r.  
podmiot deweloperski prowadzący swoją działalność 
na terenie Mazowsza. do głównych obszarów działania 
firmy należą: budowa osiedli mieszkaniowych,  
budynków wielorodzinnych oraz segmentów. projekty 
mieszkaniowe firmy cechuje funkcjonalność, ciekawa  
architektura oraz wysoka jakość wykonania. 

torprojekt Sp. z o.o.

torprojekt Sp. z o.o. to, utworzona w 2009 r. firma 
oferująca kompleksowe usługi w zakresie projekto-
wania dla branży budownictwa kolejowego, drogowej, 
inżynieryjnej oraz energetycznej. Firma  przygotowuje  
m.in. prace studialne, studia wykonalności,  
projekty koncepcyjne, budowlane, montażowe oraz 
dokumentację przetargową i kosztorysową. 

Bahn technik wrocław Sp. z o.o.

Bahn technik wrocław od blisko 20 lat działa  
na rynku infrastruktury kolejowej. Firma zajmuje  
się głównie specjalistycznym spawaniem termitowym 
szyn kolejowych i tramwajowych, zarówno w polsce 
jak i zagranicą. Spółka przeprowadza również remonty 
przejazdów kolejowych i tramwajowych, prowadzi  
roboty torowe oraz prace związane z regeneracją  
oraz zgrzewaniem szyn.

prk 7 nieruchomości Sp. z o.o.

prK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. is a construction 
company established in 2003 and operating within 
the Mazowsze region. it develops residential estates, 
multidwelling units and houses. its residential projects 
boast functionality, interesting architectural solutions 
and high quality.

torprojekt Sp. z o.o.

torprojekt Sp. z o.o. was set up in 2009 to offer  
a full range of design services for the railway and road  
construction, engineering and electricity sectors.  
it prepares initial analyses, feasibility studies,  
conceptual designs, construction and installation  
designs, public tender documentation and cost  
estimates. 

Bahn technik wrocław Sp. z o.o. 

Bahn technik wrocław has been operating on the 
railway infrastructure market for nearly 20 years.  
the company specializes in thermite welding of railway  
and tramway tracks in poland and abroad. it also  
renovates train and tram crossings, as well as per-
forms various track works (incl. heat sealing). MalBoRK - widoK na zModeRnizowaną PRzez tRaKcJę PRKii s.a. linię waRszawa - Gdynia. 

MalBoRK - aeRial View oF waRsaw-Gdynia line ModeRnized By tRaKcJa PRKii s.a.  
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SKONSOLidOwANY 
ZYSK NettO w 2014 r.

50 Mln zł
cONSOLidAted 

net pRoFit in 2014

pLn 50M

 wYSOKO 
wYKwALiFiKOwANYch  

prAcOwNiKów w grUpie.

2000
QUALiFied eMpLOYeeS  

in GRoup 

SKONSOLidOwANYch  
prZYchOdów w 2014 r.

1,6 Mld zł   
cONSOLidAted  

Revenue in 2014

Pln 1.6 Bn

iLOść KONtrAKtów 
reALiZOwANYch w 2014 r. 

61*

NUMBer OF cONtrActS  
peRFoRMeD in 2014

* O wArtOści pOwYżeJ 10 MLN Zł / ABOve pLN 10M
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BydgoSZcZ

toruń

łódź

poZnań
warSZawa

wrocław

katowice
kraków rZeSZów

MApA KONtrAKtów 
grUpY trAKcJA  
prOwAdZONYch 
W 2014 R.
trAKcJA grOUp’S 
2014 cONtrActS MAp

DrogoWe / roadS

KoLeJoWe / railway

energetyczne / electric

KuBatuRowe / deVelopMent

rozDzieLnice / SwitchgearS

kowno
wilno

kłajpeda

göteBorg

nyBro

BiałyStok



14

główNe KONtrAKtY reALiZOwANe w pOLSce w 2014 r.
KeY cONtrActS cONdUcted iN pOLANd iN 2014

1 7

2
8

3
9

4

5

6

Modernizacja linii kolejowej warszawa – gdynia  
na odcinku prabuty – Szymankowo (lcS Malbork)
wartość kontraktu: 851 mln zł
Modernization of Warsaw - Gdynia railway line 
(prabuty - Szymankowo section / Local control  
center in Malbork)
contractual value: Pln 851m

Modernizacja linii kolejowej kraków – Medyka  
– granica państwa na odcinku podłęże – Bochnia  
wartość kontraktu: 624 mln zł
Modernization of Kraków - Medyka - polish border 
line (podłęże - Bochnia section)
contractual value: Pln 624m

Modernizacja linii kolejowej wrocław – poznań  
na odcinku wrocław – Skokowa oraz stacja żmigród
wartość kontraktu: 521,5 mln zł
Modernization of wrocław - poznań railway line 
(wrocław - Skokowa section and żmigród station)
contractual value: Pln 521.5m

Modernizacja linii kolejowej kraków – rzeszów 
na odcinku dębica – Sędziszów Małopolski 
wartość kontraktu: 415,9 mln zł
Modernization of Kraków - rzeszów railway line 
(dębica - Sędziszów Małopolski section)
contractual value: Pln 415.9m

przebudowa stacji łódź widzew i szlaku łódź 
Fabryczna – łódź widzew oraz modernizacja 
linii objazdowej łódź widzew – łódź chojny – 
łódź kaliska
wartość kontraktu: 314 mln zł
reconstruction of łódź widzew station and łódź 
Fabryczna - łódź widzew line. Modernization 
of łódź widzew - łódź chojny - łódź Kaliska 
bypass line
contractual value: Pln 314m

Modernizacja linii kolejowej kraków – rzeszów 
na odcinku Sędziszów Małopolski – rzeszów
wartość kontraktu: 302 mln zł
Modernization of Kraków - rzeszów railway line 
(Sędziszów Małopolski - rzeszów section)
contractual value: Pln 302m

Modernizacja linii kolejowej  warszawa – łódź 
na odcinku pruszków – grodzisk Mazowiecki
wartość kontraktu: 77,7 mln zł
Modernization of warsaw - łódź railway line 
(pruszków - grodzisk Mazowiecki section)
contractual value: Pln 77.7m

przebudowa stacji kolejowej Strzałki w ramach 
modernizacji centralnej Magistrali kolejowej 
wartość kontraktu: 56,9 mln zł
reconstruction of Strzałki railway station as part 
of the renovation project for the central rail Line
contractual value: Pln 56.9m

Budowa sieci trakcyjnej w ramach modernizacji 
linii kolejowej na odcinku czempiń – poznań 
wartość kontraktu: 28 mln zł
construction of an overhead line as part of the 
czempiń - poznań railway line modernization 
project
contractual value: Pln 28m
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Budowa 24 – kilometrowej linii przesyłowej 
110 kV na odcinku przasnysz – chorzele  
wartość kontraktu: 16 mln zł
construction of a 24-kilometer 110 kv electric 
power transmission line (przasnysz – chorzele)
contractual value: Pln 16m

Budowa wiaduktu drogowego w rogowie  
w ciągu drogi krajowej nr 72 
wartość kontraktu: 14,5 mln zł
construction of an overpass in rogów  
(part of national road no. 72).
contractual value: Pln 14.5m

dostawa trzech podstacji dla zasilania linii 
tramwajowej retkinia – olechów w łodzi 
wartość kontraktu: 11 mln zł 
Delivery of three substations  
for retkinia – Olechów tramway line in łódź
contractual value: Pln 11m

Budowa 14 - kilometrowej  linii przesyłowej  
110 kV na odcinku przemyśl – radymno
wartość kontraktu: 9,4 mln zł
construction of a 14-kilometer 110 kv electric 
power transmission line (przemyśl – radymno)
contractual value: Pln 9.4m

przebudowa podstacji trakcyjnej dla linii 
kolejowej wkd w grodzisku Mazowieckim, 
pruszkowie i podkowie leśnej 
wartość kontraktu: 8,4 mln zł
Reconstructon of a traction substation for WKD 
railway line in grodzisk Mazowiecki, pruszków and 
podkowa Leśna
contractual value: Pln 8.4m

dostawa rozdzielnic prądu na potrzeby zasilania 
sieci tramwajowej w olsztynie 
wartość kontraktu: 7,4 mln zł
delivery of electrical swichgears  
for the tramway network in olsztyn
contractual value: Pln 7.4m

Zaprojektowanie i modernizacja systemu stero-
wania tramwajowej linii średnicowej w toruniu  
wartość kontraktu: 6,9 mln zł
designing and modernizing the control system  
of the central tramway line in toruń
contractual value: Pln 6.9m
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główNe KONtrAKtY reALiZOwANe NA Litwie w 2014 r.
KeY cONtrActS cONdUcted iN LithUANiA iN 2014

1

2

3

4

5

6

Budowa linii kolejowej railBaltica 
wartość kontraktu: 386 mln zł
construction of the railBaltica line
contractual value: Pln 386m

Budowa drugiego toru linii kolejowej 
kyviškės-Valčiūnai 
wartość kontraktu: 267 mln zł
construction of the second track  
on Kyviškės - valčiūnai line
contractual value: Pln 267m

Budowa zachodniej obwodnicy wilna (etap ii) 
wartość kontraktu: 169,8 mln zł
construction of the western ring-road of vilnius 
(stage 2)
contractual value: Pln 169.8m

Budowa drugiego toru linii kolejowej 
na odcinku kūlupėnai-kretinga 
wartość kontraktu: 124 mln zł 
construction of the second track  
on Kūlupėnai - Kretinga line
contractual value: Pln 124m

przebudowa mostu panemunė  
nad rzeką niemen w kownie 
wartość kontraktu: 98,4 mln zł 
reconstruction of panemunė bridge  
over the neman River in Kaunas
contractual value: Pln 98.4m

Zastąpienie napowietrznej linii przesyłowej  
110 kV kablem podziemnym w wilnie
wartość kontraktu: 38,5 mln zł
replacing a 110 kv overhead power transmission  
line with an underground cable in vilnius
contractual value: Pln 38.5m
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7

8

9

rekonstrukcja dwupoziomowego skrzyżowania 
(Marijampolė gedimino)
wartość kontraktu: 33 mln zł 
reconstruction of Marijampolė gedimino 
two-level stack interchange
contractual value: Pln 33m

przebudowa dróg w rejonie kowieńskim
wartość kontraktu: 20,9 mln zł
Reconstruction of roads around Kaunas
contractual value: Pln 20.9m

Budowa litewskiej części mostu energetycznego 
łączącego Szwecję i litwę   
wartość kontraktu: 13,9 mln zł
construction of the Lithuanian part of the power bridge 
between Sweden and lithuania
contractual value: Pln 13.9m
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wZrOSt  
SKonSoliDoWAneGo  

ZYSKU NettO

68%
cONSOLidAted 

Net prOFit iNcreASe

wZrOSt SKONSOLidOwANYch 
prZYchOdów  
Ze SprZedAżY  
W 2014 RoKu

26%
 cONSOLidAted 
SALeS iNcreASe 

in 2014

dYNAMiKA wArtOści 
SprZedAżY NA rYNKU  

KOLeJOwYM 

+82%
rAiLwAY MArKet  
SALeS iNcreASe 



zesKanuJ Kod i zoBacz inwestycJę  
- Model 3d w RozszeRzoneJ Rzeczywistości!

DrogoWe / roadS

KoLeJoWe / railway

energetyczne / electric

KuBatuRowe / deVelopMent

rozDzieLnice / SwitchBoardS

3d augMented reality Model
See the inVeStMent

StAcJA łódŹ widZew i ZApLecZe techNicZNe 
łódZKieJ KOLei AgLOMerAcYJNeJ 
Na terenie łodzi trakcja prKii S.A. była generalnym wykonawcą dwóch inwestycji – modernizacji stacji 
kolejowej łódź widzew oraz budowy zaplecza technicznego dla pociągów łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

łódź widzew to nowoczesna stacja kolejowa z zadaszonymi peronami, do których prowadzi przejście 
podziemne, wyposażone w windy i pochylnie, ułatwiające przemieszczanie się pasażerom o ogra-
niczonych możliwościach poruszania się. Układ komunikacyjny stacji to także 48 km torów, 55 km 
sieci trakcyjnej, 90 rozjazdów oraz nowoczesny system zarządzania ruchem kolejowym, zlokalizowany  
w  Lokalnym centrum Sterowania. 

Na terenie przylegającym do stacji, w okresie zaledwie 12 miesięcy trakcja prKii S.A. wybudowała 
najnowocześniejsze w polsce zaplecze serwisowe kompleksowo obsługujące pociągi aglomeracyjne.

łódŹ widZew StAtiON ANd techNicAL  
FAciLitieS OF łódZKA KOLeJ AgLOMerAcYJNA 

trakcja prKii S.A. served as the general contractor for two investments - renovation of łódź widzew 
railway station and construction of technical facilities for trains belonging to łódzka Kolej Aglomera-
cyjna (łódź Agglomeration rail).

łódź widzew is a modern railway station with roofed platforms, an underground passage, elevators 
and ramps for those with limited movement. the station has 48 km of tracks, 55 km of overhead lines,  
90 railroad switches and a modern railway traffic management system in the Local control center.

the area adjoining the station now boasts poland’s most modern technical facilities for suburban rail 
trains, developed by trakcja prKii S.A. over the past 12 months.

http://www.grupatrakcja.com/pl/spolka/raport-roczny/

pobierz aplikację
Download application

gdańSk

olSZtyn

BydgoSZcZ

toruń

poZnań

BiałyStok

warSZawa

wrocław

katowice
kraków rZeSZów

tak wiZję ZMienialiśMy w rZecZywiStość
nowa Stacja łódź widZew to na Mapie polSki  
jedna Z wielu ZrealiZowanych inweStycji  
- teraZ doStępna także w roZSZerZonej rZecZywiStości 3d

that’S how we turned ViSion into reality
new łódź widZew Station iS one oF Many inVeStMentS coMpleted 
acroSS poland. now it’S alSo aVailaBle in a 3d augMented reality VerSion.
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Modernizacja linii kolejowej warszawa – łódź
na odcinku pruszków – grodzisk Mazowiecki
wartość kontraktu: 77,7 mln zł
Modernization of warsaw - łódź railway line
(pruszków - grodzisk Mazowiecki section)
contractual value: Pln 77.7m

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego  
w ciągu ul. niciarnianej w łodzi 
wartość kontraktu: 56 mln zł
construction of a grade-separated junction  
at Niciarniana Street in łódź
contractual value: Pln 56m

Modernizacja zaplecza techniczno-postojowego dla pociągów  
Szybkiej kolei Miejskiej w warszawie
wartość kontraktu: 45 mln zł
Modernization of technical facilities for SKM suburban trains  
in Warsaw
contractual value: Pln 45m

rekonstrukcja dwupoziomowego skrzyżowania drogowego  
w miejscowości Marijampolė na litwie
wartość kontraktu: 33 mln zł
reconstruction of a two-level stack interchange  
in Marijampolė, Lithuania
contractual value: Pln 33m

1

2

3

4

NAJwAżNieJSZe KONtrAKtY grUpY trAKcJA 
ZAwArte w 2014 r.
KeY AgreeMeNtS SigNed BY trAKcJA grOUp iN 2014
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Zaprojektowanie i wzmocnienie podłoża oraz konstrukcji nasypu  
linii kolejowej warszawa - gdynia w miejscowości jurkowice 
wartość kontraktu: 21 mln zł
designing and reinforcing the base and structure of the embankment  
for warsaw - gdynia line in Jurkowice
contractual value: Pln 21m

przebudowa drogi p 104 tukums - auce - Vitiniai 
wartość kontraktu: 18 mln zł
Reconstruction of p104 road (tukums - Auce - vitiniai)
contractual value: Pln 18m

kompleksowa naprawa toru linii kolejowej wkd 
na szlaku warszawa śródmieście wkd – komorów
wartość kontraktu: 17 mln zł
comprehensive repair services for wKd rail line track  
(warsaw śródmieście wKd - Komorów)
contractual value: Pln 17m

Budowa mostu energetycznego między Szwecją oraz litwą
wartość kontraktu: 13 mln zł
construction of a power bridge between Sweden and Lithuania
contractual value: Pln 13m

dostawa trzech podstacji dla zasilania linii tramwajowej  
retkinia - olechów w łodzi 
wartość kontraktu: 11 mln zł
Delivery of three substations  
for retkinia - Olechów tramway line in łódź
contractual value: Pln 11m

6

7

8

9

5
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SKONSOLidOwANe prZYchOdY grUpY i główNe wSKAŹNiKi eKONOMicZNe
cONSOLidAted reveNUe ANd KeY ecONOMic iNdicAtOrS

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży (w mln zł)
consolidated sales revenue (in mpLN)

Zysk netto (w mln zł) / Net profit (in mpLN)

eBitda (w mln zł)
eBitDA (in mpln)

Marża zysku netto / Net profit margin

mln zł

mln zł

mln zł

%
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         31.12.2014   31.12.2013

         Badane / audited   Przekształcone / Modified  zmiana / change

Marża zysku brutto ze sprzedaży / gross profit margin on sales   12,6%    7,3%    5,3%

eBitDa / eBitda        146 949 tys. zł   63 277 tys. zł   83 672 tys. zł

Marża zysku eBitda / eBitda profit margin     9,2%    5,0%    4,2%

Marża zysku operacyjnego / operating profit margin    5,4%    3,2%    2,2%

Marża zysku netto / net profit margin      3,1%    2,4%    0,8%

stopa zwrotu z kapitału własnego (Roe) / return on equity (roe)   7,8%    5,4%    2,4%

stopa zwrotu z aktywów (Roa) / return on assets (roa)    3,4%    2,2%    1,2%

wskaźniki rentowności dla wyników skonsolidowanych / profitability ratios 

Most we wRocławiu nad odRą w ciąGu ModeRnizowaneJ PRzez tRaKcJę PRKii s.a. linii wRocław - ŻMiGRód
BRidGe on tHe odeR RiVeR in wRocław, at wRocław - ŻMiGRód line ModeRnized By tRaKcJa PRKii s.a.
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wiaduKt KoleJowy w ciąGu ModeRnizowaneJ PRzez tRaKcJę PRKii s.a. linii Rzeszów - KRaKów
Railway oVeRPass at Rzeszów - KRaKów line ModeRnized By tRaKcJa PRKii s.a.
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StrUKtUrA SprZedAżY w 2014 r.
SALeS StrUctUre iN 2014

Struktura sprzedaży grupy trakcja w podziale na rynki: 
trakcja Group’s sales structure by market

2014 2013

wartość (w tys. zł)
value (in kpln)

udział
share

wartość (w tys. zł)
value (in kpln)

udział
share

roboty kolejowe / Rail works 1 210 212 75,6% 664 699 52,2%

Roboty drogowe / Road works 213 984 13,4% 362 693 28,5%

Roboty mostowe / Bridge works 49 890 3,1% 116 792 9,2%

produkcja / production 55 764 3,5% 54 527 4,3%

pozostała działalność / other operations 71 824 4,4% 75 511 5,8%

razem przychody ze sprzedaży 
total sales revenue 1 601 674 100% 1 274 222 100%

kraj / Domestic 1 035 790 64,7% 811 295 63,7%

Zagranica / Abroad 565 884 35,3% 462 926 36,3%

2013

201449 890

116 792

Roboty mostowe / Bridge works

2013

20141 210 212

664 699

roboty kolejowe / Rail works

2013

2014213 984

362 693

Roboty drogowe / Road works

2013

201455 764

54 527

produkcja / production

2013

201471 824

75 511

pozostała działalność / other operations
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Most KRatownicowy w MieJscowości PeRKowice, na linii siedlce - teResPol zModeRnizowaneJ PRzez tRaKcJę PRKii s.a. 
tRuss BRidGe in PeRKowice, at siedlce - teResPol line ModeRnized By tRaKcJa PRKii s.a. 
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SKONSOLidOwANY rAchUNeK ZYSKów i StrAt
cONSOLidAted prOFit ANd LOSS AccOUNt

działalność kontynuowana / continuing operations
 

przychody ze sprzedaży / Sales revenues 1 601 674 1 274 222
koszt własny sprzedaży / cost of products, goods and materials sold (1 399 546) (1 180 981)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży / gross profit (loss) on sales 202 128 93 241
koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji / Sales, marketing and distribution costs (5 591) (8 007)
koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs (66 597) (56 129)
pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 2 310 14 298
pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses (11 761) (4 692)
udział w wyniku jednostki konsolidowanej metodą praw własności / Share of a business unit consolidated with the equity method 2 786 1 880
odpis wartości firmy / Goodwill impairment (37 431) -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / profit (loss) on operating activities 85 844 40 591
przychody finansowe / Financial revenues 1 896 3 194
koszty finansowe / Financial expenses (18 926) (20 651)
Zysk (strata) brutto / gross profit (loss) 68 814 23 134
podatek dochodowy / income tax (18 423) 6 861
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej / Net profit (loss) on continued operations 50 391 29 995

działalność zaniechana / Discontinued operations

Zysk (strata) netto za okres z działalności zaniechanej / Net profit (loss) on discontinued operations - -
Zysk (strata) netto za okres / Net profit (loss) 50 391 29 995

przypisany: / Attributed to:

akcjonariuszom jednostki dominującej / Shareholders of the parent company 49 537 29 908
udziałowcom niesprawującym kontroli / Shareholders with non-controlling interest 854 87

01.01 - 31.12.2014
Badane 
Audited

(w tys. zł) / (in kpln)

01.01 - 31.12.2013
przekształcone*

Modified*
(w tys. zł) / (in kpln)

Zmiana polityki rachunkowości 
wprowadzona w 2014 roku 
polegała m.in. na wyelimino-
waniu z przychodów i kosztów 
części przynależnej konsor-
cjantom oraz zmianie metody  
konsolidacji spółki Bahn 
technik wrocław Sp. z o.o. 
Szczegóły dotyczące wszyst-
kich wprowadzonych zmian 
zostały opisane w nocie 10  
do rocznego skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego  
Grupy trakcja za 2014 rok.

A change in the accounting 
policy, introduced in 2014,  
consisted in the removal of the  
part attributed to consortia 
from revenues and costs, as 
well as an adoption of a new 
consolidation method for Bahn 
technik wrocław Sp. z o.o.  
details of all changes are  
provided in note no. 10 to 
trakcja Group’s 2014 annual 
consolidated financial statement.

*



28

AKtyWA
ASSetS

Aktywa trwałe / Fixed assets 719 867 721 913
rzeczowe aktywa trwałe / tangible fixed assets 185 657 180 115
wartości niematerialne / intangible assets 60 169 60 161
wartość firmy z konsolidacji / goodwill arising on consolidation 342 265 375 217
nieruchomości inwestycyjne / property investments 22 960 30 324
inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności / investments in entities valuated with the equity method 11 430 8 644
inwestycje w jednostkach pozostałych / investments in other entities 131 24
pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets 56 013 25 665
aktywa z tytułu podatku odroczonego / Deferred tax assets 35 863 39 871
kontrakty budowlane / construction contracts 3 972 -
rozliczenia międzyokresowe / prepayments 1 407 1 892

Aktywa obrotowe / current assets 725 949 776 004
Zapasy / inventory 59 977 103 155
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności / trade and other receivables 521 885 497 617
pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets 10 412 35 095
środki pieniężne i ich ekwiwalenty / cash and cash equivalents 61 846 83 599
rozliczenia międzyokresowe / prepayments 4 736 8 486
kontrakty budowlane / construction contracts 67 093 48 052

aktywa raZeM / total aSSetS 1 445 816 1 497 917

BiLANS grUpY trAKcJA
trAKcJA grOUp BALANce Sheet

Zmiana polityki rachunkowości 
wprowadzona w 2014 roku 
polegała m.in. na wyelimino-
waniu z przychodów i kosztów 
części przynależnej konsor-
cjantom oraz zmianie metody  
konsolidacji spółki Bahn 
technik wrocław Sp. z o.o. 
Szczegóły dotyczące wszyst-
kich wprowadzonych zmian 
zostały opisane w nocie 10  
do rocznego skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego  
Grupy trakcja za 2014 rok.

A change in the accounting 
policy, introduced in 2014,  
consisted in the removal of the  
part attributed to consortia 
from revenues and costs, as 
well as an adoption of a new 
consolidation method for Bahn 
technik wrocław Sp. z o.o.  
details of all changes are  
provided in note no. 10 to 
trakcja Group’s 2014 annual 
consolidated financial statement.

*

31.12.2014
Badane 
Audited

(w tys. zł) / (in kpln)

31.12.2013
przekształcone*

Modified*
(w tys. zł) / (in kpln)
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paSywa
liABilitieS

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) / equity (attributed to shareholders of the parent company) 671 910 621 112
kapitał podstawowy / Share capital 41 120 41 120
nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej / Share premium 309 984 310 102
kapitał z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve 6 790 6 811
pozostałe kapitały rezerwowe / capital reserves 249 258 224 735
niepodzielony wynik finansowy / retained profit 49 537 29 908
różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych / exchange rate differences 15 221 8 436
udziały niesprawujące kontroli / Non-controlling interests 2 593 2 260

Kapitał własny ogółem / total equity 674 503 623 372

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 151 338 112 618
oprocentowane kredyty i pożyczki / interest-bearing credits and loans 101 231 19 523
obligacje / Bonds - 49 926
Rezerwy / provisions 4 912 4 226
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych / employment benefits liabilities 11 961 10 318
rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax liability 27 132 28 055
pochodne instrumenty finansowe / Derivatives 6 102 570

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 619 975 761 927
oprocentowane kredyty i pożyczki / interest-bearing credits and loans 30 082 167 125
obligacje / Bonds 32 360 -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania / trade and other payables 388 616 371 355
Rezerwy / provisions 21 895 18 923
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych / employment benefits 10 623 9 352
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego / income tax liabilities 6 002 4 527
pochodne instrumenty finansowe / Derivatives 386 -

pozostałe zobowiązania finansowe / Other financial liabilities 38 338 34 718
rozliczenia międzyokresowe / Accruals 370 70
kontrakty budowlane / construction contracts 87 352 155 026
Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań / Advance payments for residential units 3 951 831

paSywa raZeM / total liaBilitieS  1 445 816 1 497 917

31.12.2014
Badane 
Audited

(w tys. zł) / (in kpln)

31.12.2013
przekształcone*

Modified*
(w tys. zł) / (in kpln)
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KOMpeteNcJe grUpY trAKcJA 
trAKcJA grOUp cOre cOMpeteNcieS

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej

grupa trakcja należy do nielicznych podmiotów wykonujących kompleksową modernizację  
infrastruktury kolejowej przy wykorzystaniu sił własnych – profesjonalnej załogi i specjalistycznego,  
wysokowydajnego sprzętu. Spółki grupy trakcja realizują skomplikowane prace polegające  
na przygotowaniu terenów, wymianie podtorza i nawierzchni torowej, układaniu torów, rozjazdów  
i przejazdów kolejowych. dzięki pociągom sieciowym remontują i budują również sieć trakcyjną. grupa 
trakcja specjalizuje się także w budowie obiektów inżynieryjnych, jak: mosty, wiadukty, przepusty 
oraz obiekty kubaturowe na potrzeby taboru kolejowego. Zakres kompetencji kolejowych uzupełnia 
budowa układów zasilania, systemów sterowania ruchem oraz przygotowanie kompleksowej  
dokumentacji projektowej i budowlanej. 

infrastruktura drogowa 

grupa trakcja realizuje prace z zakresu budowy oraz modernizacji dróg i autostrad wraz z elementami 
infrastruktury towarzyszącej, jak: chodniki, ścieżki rowerowe czy parkingi i oświetlenie. Spółki grupy  
są producentami mieszanek mineralno-asfaltowych, służących budowie dróg. dysponują specja-
listycznym sprzętem do układania nawierzchni drogowych: rozkładarkami, walcami, ładowarkami 
i ciężarówkami.  

energetyka 

grupa trakcja jest również aktywna w segmencie budownictwa energetycznego. wykonuje napowie-
trzne oraz kablowe linie elektroenergetyczne wysokich, średnich oraz niskich napięć. w roku 2014 
trakcja prkii wybudowała blisko 24 km linii przesyłowej 110 kV na odcinku przasnysz – chorzele  
i odpowiada za budowę 14-kilometrowej linii energetycznej łączącej przemyśl oraz radymno.  
Spółka kauno tiltai z grupy trakcja wykonuje litewską część projektu energetycznego nordBalt.  
to most energetyczny między litwą i Szwecją, utworzony 450- kilometrowym kablem, ułożonym  
na dnie Morza Bałtyckiego. 

railway infrastructure development and modernization

trakcja group is one of very few entities which are able to conduct comprehensive and challenging  
railway infrastructure modernization projects with its own professional workforce and specialist equipment,  
without any external help. its companies handle complex works which involve site preparation, replacement  
of trackbed and railroad surface, as well as laying of tracks, switches and crossings. they make and 
renovate overhead lines. trakcja group develops bridges, overpasses, culverts and railway buildings.  
it also supplies power systems and traffic control systems, as well as prepares design and construction 
documentation.

road systems 

trakcja group builds and modernizes roads (incl. expressways) and accompanying infrastructure, such 
as sidewalks, bike lanes, parking lots and lighting systems. its companies produce wMAs used for road 
construction purposes. they have specialist equipment to lay road surface - pavers, roadrollers, loaders 
and trucks.
  en

electricity 

trakcja group also operates in the electricity market, making high-, medium- and low-voltage power  
transmission lines. in 2014 trakcja pRKii developed nearly 24 km of a 110 kv power line between  
przasnysz and chorzele. it is also responsible for making a 14-kilometer line between przemyśl  
and radymno. Kauno tiltai (member of trakcja group) is handling the Lithuanian part of the NordBalt 
project, i.e. a power bridge between Lithuania and Sweden, made of a 450-kilometer cable laid at the 
bottom of the Baltic Sea. 
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produkcja

trakcja prkii jest producentem aparatury rozdzielczej niskiego oraz średniego napięcia:  
rozdzielnic średniego napięcia 3 kV dc wykorzystywanych do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej,  
rozdzielnic prądu przemiennego 15 kV przeznaczonych do zasilania i rozdziału energii w podstacjach 
trakcyjnych i rozdzielniach średniego napięcia, rozdzielnic niskiego napięcia 660 V dc wykorzysty-
wanych do zasilania trakcji tramwajowej oraz trolejbusowej. grupa zajmuje się także produkcją kon-
strukcji wsporczych: słupów i bramek służących do podwieszania kolejowych przewodów trakcyjnych. 

Pozostała działalność

grupa trakcja, za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów, prowadzi szeroką działalność poza 
budownictwem infrastrukturalnym. należą do niej: budownictwo kubaturowe i mieszkaniowe, usługi  
z dziedziny projektowania, przygotowania dokumentacji i studiów wykonalności oraz specjalistyczne 
usługi spawalnicze nawierzchni kolejowej i tramwajowej.   

sprzęt i rodzaje prac, posiadane licencje i uprawnienia 

grupa trakcja dysponuje nowoczesnym i kompleksowym sprzętem budowlanym, wykorzystywanym 
na potrzeby modernizacji linii kolejowych. w skład parku maszynowego wchodzą m.in.: palownice,  
pociągi sieciowe, pociąg do przebudowy toru typu Matisa pun p91, transportery tłucznia MFS 100, 
oczyszczarka tłucznia plasser&theurer rM 80, przesiewacze tłucznia chieftain 1400, dźwigi kolejowe. 
ponadto grupa dysponuje koparkami dwudrożnymi  atlaS, koparkami gąsienicowymi, maszyna-
mi wielofunkcyjnymi huddig, ładowarkami, spycharkami, koparko-ładowarkami, dźwigami 
samobieżnymi oraz walcami. trakcja prkii S.a. posiada również koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 
licencję na wykonywanie przewozów kolejowych oraz licencję na udostępnianie pojazdów trakcyjnych 
na terenie polski. 

Manufacturing

trakcja prKii is the manufacturer of low- and medium-voltage switchgears: 3 kv dc medium-voltage 
switchgears used to supply power for overhead lines, 15 kv Ac switchgears used for power supply and 
distribution in substations and medium-voltage switchgears, as well as 660 v dc low-voltage switchgears  
which offer power for tramway and trolleybus lines. the group also produces support structures which 
make it possible to suspend railway overhead lines.

other operations

through a range of specialist entities, trakcja group conducts a lot of operations outside the infrastructural  
development market. Among others, it constructs residential units, offers design services, prepares  
construction documents and feasibility studies, as well as provides welding services related to railway 
and tramway tracks.   

equipment, works, licenses and certificates

trakcja group uses a wide range of modern construction equipment earmarked for renovation works  
on railway lines. the list includes pile drivers, maintenance trains, Matisa pUN p91 trains (used for 
track reconstruction), MFS 100 ballast transporters, plasser&theurer rM 80 ballast cleaning machine,  
chieftain 1400 screening machine and railroad cranes. the group also has AtLAS wheel excavators, 
crawler excavators, hUddig multifunctional machines, loaders, bulldozers, backhoe loaders, mobile 
cranes and roadrollers. trakcja prKii holds a trading license for liquid fuels, a permit to offer passenger 
transport services and a license to use and lend rail vehicles throughout poland.
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pracownicy grupy trakcja dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje, regularnie uczestnicząc 
w kursach i szkoleniach zawodowych.  

trakcja group employees keep enhancing their qualifications by participating in a variety  
of courses and workshops.

ZAtrUdNieNie w grUpie trAKcJA 
eMpLOYMeNt At trAKcJA grOUp

grupa trakcja zatrudnia  wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę specjalistów z obszarów  
budownictwa kolejowego, drogowego, inżynieryjnego oraz energetycznego. 
to właśnie kompetentni pracownicy wpływają na wysoką jakość realizowanych kontraktów  
oraz terminowe wykonanie założonych prac. dzięki ich pracy od blisko 70 lat grupa trakcja cieszy  
się uznaniem inwestorów i kontrahentów. pracownicy grupy trakcja, zachowując najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, sprawnie wykonują prace w ramach prowadzonych kontraktów.

trakcja group hires highly qualified and experienced specialists in the fields of railway and road construction,  
engineering and electric. 
Skilled and reliable workers are the key reason behind the high quality of all completed projects and timely 
performance of works. thanks to them, trakcja group has been recognized by investors, contractors and 
business partners for nearly 70 years. its employees work efficiently, at the same time following top safety 
standards.

Struktura zatrudnienia w grupie trakcja / trakcja Group employment structure

Załoga na kontraktach
contractual workers

nadzór techniczny
technical supervision

Zarządzanie kontraktami
contract management

Zespoły wsparcia i administracja
Support teams and administration

wielkość zatrudnienia / Staff in numbers 1231 330 129 260
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ZiNtegrOwANY SYSteM ZArZądZANiA
iNtegrAted MANAgeMeNt SYSteM

trakcja PRKii s.a. utrzymuje i stale doskonali systemy 
zarządzania organizacją, m.in.: 

iso 9001:2008 – system zarządzania Jakością 
trakcja prkii dokłada wszelkich starań, aby na każdym etapie produ-
kcyjnym zachować najwyższą jakość świadczonych usług.

 

iso 14001:2005 – system zarządzania środowiskiem
trakcja prkii przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska natural- 
nego. w trakcie prowadzenia inwestycji budowlanych podejmuje 
działania redukujące wpływ negatywnych czynników na środowisko. 

Bs oHsas 18001:2007 – system zarządzania BHP 
jednym z priorytetów grupy trakcja jest zapewnienie bezpieczeństwa 
pracy swoim pracownikom. dzięki normie ohSaS 18001 potrafi 
rozpoznać, zredukować i odpowiednio zarządzać ryzykiem operacy-
jnym, spełniając tym samym międzynarodowe wymogi w zakresie Bhp. 

w 2014 roku opracowana została Księga zintegrowanego systemu 
zarządzania przedstawiająca m.in. politykę Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, charakterystykę funkcjonujących systemów zarządzania 
jakością, środowiskiem oraz Bhp, a także opis procesów występujących 
w firmie. księga jest dostępna dla klientów firmy oraz podwykonawców. 

trakcja PRKii s.a. uses management systems which  
it continues to improve:

iso 9001:2008 - Quality Management system
trakcja prKii makes every effort to offer top-quality services at all stages 
of each project.

 

iso 14001:2005 - environmental Management system
trakcja prKii pays a lot of attention to environment protection. during all 
construction projects trakcja prKii takes actions reducing the environ-
mental impact.

Bs oHsas 18001:2007 - oHs Management system
one of trakcja Group’s priorities is to ensure employee safety. thanks to  
OhSAS 18001, trakcja group knows how to identify, reduce and manage 
operational risk, thus complying with international OhS standards.

the integrated Management System Book was prepared in 2014.  
it discusses the iMS policy, company processes, as well as quality,  
environmental and OhS management systems. the Book is available  
for the company’s clients and subcontractors.

linia KoleJowa nR 1 - odcineK RoGów - KoluszKi
Rail line no. 1. RoGów - KoluszKi section
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ZAKUpY ceNtrALNe 
ceNtrALiZed prOcUreMeNt

w 2014 roku zespół biura zakupów grupy trakcja rozpoczął prace z wykorzystaniem nowoczesnego 
rozwiązania wspierającego procesy zakupowe. wdrożona elektroniczna platforma zakupowa open nexus 
zaoferowała dwa nowe narzędzia zakupowe: elektroniczny konkurs ofert oraz jawną aukcję internetową.  
rozwiązanie to pozwoli grupie znacznie zoptymalizować wydatki związane z zakupem materiałów  
budowlanych. 

in 2014 the purchasing team of trakcja group started using a modern solution which supports buying  
processes. the newly-implemented Open Nexus platform offers two purchasing tools - an electronic public 
tender and an open online auction. this solution will let the Group optimize its costs related to the purchase 
of construction materials. 
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StrAtegiA grUpY trAKcJA 
trAKcJA grOUp’S StrAtegY

in 2014 trakcja group successfully continued its organizational and legal  
restructuring processes. it is now conducting further works aimed at  

financial optimization through a series of strategic actions, such as 
cash flow management improvement, debt reduction, better use 

of own workforce, enhanced works organization and adequate 
selection of contracts to implement as a consortium.

important factors determining the success of trakcja group 
will include motivational systems encouraging employees  

to seek further improvements in their operations, as well  
as knowledge sharing between individual companies 
within the Group.

trakcja group’s strategic goal is to keep the leading  
position in the polish railway construction market, 
at the same time reinforcing its presence in the road 
building sector in poland and Lithuania.

the group also intends to build a strong market position 
when it comes to electricity and rail transport in poland 

and lithuania.

2015-2023 will see heavy expenditure on the construction 
and modernization of polish transport infrastructure. combined 

with trakcja group’s increasing organizational efficiency, this  
creates further growth opportunities.

w 2014 roku grupa trakcja  pomyślnie kontynuowała restrukturyzację 
organizacyjną i prawną. obecnie prowadzi dalsze prace mające  
na celu poprawę wyników finansowych, poprzez szereg strate- 
gicznych działań, jak poprawa zarządzania przepływami 
pieniężnymi, zmniejszenie stanu zadłużenia, wykorzystanie 
w większym stopniu sił własnych w realizacji kontraktów, 
lepszą organizację robót czy selektywny wybór kontraktów 
do realizacji w formule konsorcjum.  
istotnymi czynnikami sukcesu grupy trakcja będą syste-
my motywacyjne, zachęcające pracowników do szuka-
nia dalszych udoskonaleń w działaniach operacyjnych, 
oraz przepływ wiedzy (knowledge-sharing) pomiędzy 
poszczególnymi spółkami grupy. 

Strategicznym celem grupy trakcja jest zachowanie 
pozycji lidera budownictwa kolejowego w polsce oraz 
umacnianie udziału w branży drogowej - zarówno  
w polsce, jak i na litwie. 

grupa zamierza również sukcesywnie budować silną 
pozycję rynkową w segmencie infrastruktury ener-
getycznej oraz transportu szynowego na terytorium polski  
i litwy.
 
lata 2015-2023 będą okresem wysokich nakładów na budowę  
i modernizację infrastruktury transportowej w polsce, co w aspekcie 
rosnącej sprawności organizacyjnej grupy trakcja, stwarza perspektywy 
jej dalszego rozwoju.
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dZiAłALNOść chArYtAtYwNA grUpY trAKcJA / cSr
chAritY ANd cSr

trakcja prkii była głównym sponsorem konferencji prasowej, która odbyła 
się w październiku 2014 roku w warszawie, z udziałem justyny kowal-
czyk, mistrzyni olimpijskiej z Soczi. podczas spotkania z dziennikarzami  
zorganizowano licytację sztabki złota justyny kowalczyk na portalu allegro.  
całkowity dochód z licytacji kruszcu (97 000 zł) został przeznaczony  
na budowę centrum leczenia Mukowiscydozy w instytucie Matki i dziecka 
w warszawie. organizatorem konferencji było polskie towarzystwo walki  
z Mukowiscydozą. 

grupa trakcja wspiera również edukację dzieci i młodzieży. w 2014 roku 
zakupiła nowoczesny sprzęt elektroniczny na potrzeby dydaktyczne dla 
przygranicznej szkoły gimnazjalnej z językami wykładowymi polskim  
i litewskim. 

w 2014 roku trakcja prkii została sponsorem drużyny ekstraklasy piłki 
siatkowej mężczyzn - aZS politechnika warszawska. 

wolontariat pracowniczy 
pracownicy grupy trakcja po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna paczka”, której celem jest wspieranie rodzin potrzebujących.   
w tym roku w ramach pomocy dla czterech rodzin z różnych rejonów polski 
zebrano kilkaset kilogramów żywności, ubrań, środków czystości, pomocy 
szkolnych, a także zakupiono sprzęt agd.

trakcja pRKii was the chief sponsor of the press conference held in october 
2014 and attended by Justyna Kowalczyk, Olympic gold medal winner in Sochi. 
her gold bar was auctioned on Allegro and sold for pLN 97,000, with the whole 
amount being earmarked for the construction of the cystic Fibrosis treatment  
center by the institute of Mother and child in warsaw. the conference  
was arranged by the polish Society Against cystic Fibrosis.

trakcja group also supports the education of children and teenagers. in 2014 
it bought modern electronic equipment for the needs of a junior high school  
in which both polish and Lithuanian are considered official languages.

in 2014 trakcja prKii became the sponsor of AZS politechnika warszawska,  
a men’s volleyball team playing at the highest league level in poland.

employee volunteering team
the employees of trakcja group took part again in “Szlachetna paczka”  
action aimed at offering christmas gifts to families in need. this time help was 
provided to four families from different parts of poland. employees collected 
several hundred kilograms of food, clothes, cleaning products, school supplies 
and bought some domestic appliances.  

1 1

2 2

3 3

4 4
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reLAcJe iNweStOrSKie 
inveStoR RelAtionS

łAd KOrpOrAcYJNY 
cOrpOrAte gOverNANce

Ład korporacyjny 

trakcja prkii S.a., jako jednostka 
dominująca w grupie trakcja,  przywiązuje 
szczególną wagę do budowania i podtrzy-
mywania przejrzystych relacji z interesa-
riuszami, a także prowadzenia otwartego 
dialogu z rynkiem finansowym.

trakcja prkii S.a. stosuje się do zaleceń 
dobrych praktyk przyjętych uchwałą rady 
giełdy z 4 lipca 2007 roku. 

trakcja prkii S.a. dąży do zapewnienia 
najwyższych standardów komunikacji  
z inwestorami, zapewniając łatwy dostęp 
do informacji pozwalających na ocenę 
bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju 
firmy oraz branży, wykorzystując dostępne 
kanały komunikacji: stronę internetową, 
spotkania z analitykami i mediami. 

Resplit akcji

decyzją walnego Zgromadzenia trakcji 
prkii S.a. z 16 października 2014 r. doszło 
do scalenia akcji spółki w stosunku 8:1. 

Zarząd krajowego depozytu papierów 
wartościowych S.a. podjął 1 grudnia 
2014 r. uchwałę nr 1015/2014, w której 
określił dzień 12 grudnia 2014 r. dniem 
wymiany 411 196 384 akcji trakcji  
prkii S.a. o wartości nominalnej 0,10 zł  
każda na 51 399 548 akcji spółki o warto-
ści nominalnej 0,80 zł każda.

Corporate governance

As the parent company of trakcja group, 
trakcja pRKii S.A. pays a lot of attention  
to ensuring transparent relations with  
investors and open communication with 
financial markets.

trakcja pRKii S.A. follows the Good practices  
adopted in the Stock exchange council 
resolution of July 4, 2007. 

trakcja pRKii S.A. aims at top standards  
of communication with investors by pro-
viding easy access to information, which 
makes it possible to evaluate the current  
situation and growth opportunities.  
the company uses the key available  
communication channels, i.e. a website 
and face-to-face meetings with analysts / 
media representatives.

Reverse split of shares

On October 16, 2014, the general Meeting 
of Shareholders decided to reverse-split 
the company’s shares in the 8:1 ratio.

On december 1, 2014, the Management  
Board of Krajowy depozyt papierów 
wartościowych S.A. passed resolution  
no. 1015/2014, in which it specified dece- 
mber 12, 2014 as the day on which 
411,196,384 shares on trakcja prKii S.A., 
with a nominal value of pLN 0.10 each, 
would be replaced with 51,399,548 shares 
with a nominal value of pln 0.80 each. 

na giełdzie od
Stock exchange issue 

04.2008

liczba akcji
number of shares

51 399 548

wartość rynkowa (mln zł)
Stan na 30.06.2015

Market value (in m pln)
As of June 30, 2015

 453,34

pozostali akcjonariusze
other shareholders

coMSa S.a.

ing oFe

oFe pZu

akcjonariusz 
Stan na 30.06.2015

Shareholder 
As of June 30, 2015

liczba akcji
number of shares

% udział w kapitale zakładowym
% of the share capital

liczba głosów
number of votes

% udział w głosach na wZa
% of voting rights at general 

Meetings of Shareholders

coMSa S.a. 14 802 280 28,80% 14 802 280 28,80%

ing oFe 5 111 908 9,95% 5 111 908 9,95%

oFe pZu 4 349 650 8,46% 4 349 650 8,46%

pozostali akcjonariusze / other 27 135 710 52,79% 27 135 710 52,79%

ogólna liczba akcji / total shares 51 399 548 100,00% 51 399 548 100,00%
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2,00

0,00
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2014

13.03
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27.05
2014

06.08
2014

16.10
2014

12.12.2014
Zmiana wartości akcji wynikająca z resplitu w dn. 12.12.2014

Share value shift resulting from the reverse split of dec. 12, 2014

31.12
2014
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OpiNiA NieZALeżNegO BiegłegO rewideNtA

dla akcjonariuszy i Rady nadzorczej Grupy Kapitałowej trakcja

przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawo-
zdania finansowego grupy kapitałowej trakcja (zwanej dalej „grupą 
kapitałową”), w której jednostką dominującą jest trakcja prkii S.a.  
(zwana dalej „Spółką dominująca”) z siedzibą w warszawie przy ulicy 
Złotej 59. 

na sprawozdanie to składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, 
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce 
rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 
grupy kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki dominującej. 

Zarząd Spółki dominującej oraz członkowie jej rady nadzorczej  
są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie  
finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (dz. u. z 2013r.poz. 330 z późniejszymi zmianami),  
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 

naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjętymi przez grupę 
kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie  
i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy grupy kapitałowej.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzili-
śmy stosownie do postanowień:
- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez krajową 
radę Biegłych rewidentów w polsce. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 
i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 
pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. w szczególności 
badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych 
przez Spółkę dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) 
rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. uważamy, że badanie 
dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 

naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 
roku, jak też jej wyniku  finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi  
w formie rozporządzeń komisji europejskiej, a w zakresie nieuregu-
lowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy  
o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę dominującą 
oraz jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprze-
dni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku było przedmiotem 
badania przez inny podmiot uprawniony, który dnia 21 marca 2014 roku 
wydał opinię bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 
jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (dz. u. z 2014 r. poz. 133),  
a zawarte w nim informacje, pochodzące z badanego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Maciej Krasoń
kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie
nr ewidencyjny 10149

w imieniu deloitte polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez krBr 
pod nr. ewidencyjnym 73:

Maciej krasoń - wiceprezes Zarządu deloitte polska Sp. z o.o.  
- komplementariusza deloitte polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. 

warszawa, 16 marca 2015 roku
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certiFied AUditOr’S OpiNiON

to the Shareholders and Supervisory Board of trakcja capital group

we have audited the attached financial statements of the  
trakcja capital group (hereinafter: the “capital group”), for which  
trakcja prKii S.A. (hereinafter: the “parent company”) with its registered 
office in warsaw at Złota 59 is the parent company.

those consolidated financial statements include: 

- consolidated balance sheet prepared as of 31 december 2014,
- consolidated income statement and consolidated statement of com-
prehensive income, 
- consolidated statement of changes in equity,
- consolidated cash flow statement for the financial year from 1 January 
2014 to 31 December 2014 and 
- notes comprising a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information.

preparation of consolidated financial statements and a report on the  
activities of the capital group in line with the law is the responsibility  
of the Management Board of the parent company.

the Management Board of the parent company and members of its 
Supervisory Board are obliged to ensure that the consolidated financial 
statements and the report on the activities of the capital group meet 
the requirements of the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal 
of Laws of 2013 item 330, as amended), hereinafter referred to as the 
“Accounting Act”.

our responsibility was to audit and express an opinion on compliance 
of the consolidated financial statements with the accounting principles 
(policy) adopted by the capital group and whether the financial state-
ments give a true and fair view of the financial and economic position  
as well as the financial performance of the capital group.

Our audit of the financial statements has been planned and performed  
in accordance with: 
- section 7 of the Accounting Act, 
- national auditing standards, issued by the National council of Statutory 
Auditors in poland. 

we have planned and performed our audit of the consolidated financial 
statements in such a way as to obtain reasonable assurance to express 
an opinion on the financial statements. Our audit included, in particu-
lar, verification of the correctness of the accounting principles (policy)  
applied by the parent company and the subsidiaries, verification - largely 
on a test basis – of the basis for the amounts and disclosures in the 
consolidated financial statements, as well as overall evaluation of the 
consolidated financial statements. we believe that our audit provides  
a reasonable basis for our opinion.

in our opinion, the audited consolidated financial statements in all material  
respects:

- give a true and fair view of the information material to evaluation  
of the economic and financial position of the capital group as of  
31 december 2014 as well as its financial performance in the financial 
year from 1 January 2014 to 31 december 2014, 

- have been prepared in accordance with the international Account-
ing Standards, international Financial reporting Standards and related  
interpretations published as european commission regulations, and in all 
matters not regulated in the standards – in accordance with the provisions  
of the Accounting Act and its executory provisions, 

- comply with the provisions of law applicable to the parent company 
and capital group entities which affect the contents of the consolidated 
financial statements. 

the consolidated financial statements of the capital group for the prior 
financial year ended 31 december 2013 were audited by another certified 
auditor who issued an unqualified opinion on those financial statements 
on 21 March 2014.

the report on the activities of the capital group for the 2014 financial year 
is complete within the meaning of Article 49.2 of the Accounting Act and 
the ordinance of the Minister of Finance of  19 February 2009 on current 
and periodic information published by issuers of securities and the rules  
of equal treatment of the information required by the laws of non-member 
states (Journal of Laws of 2014 item 133) and consistent with underlying 
information disclosed in the audited consolidated financial statements.

  

Maciej Krasoń
certified Auditor
conducting the audit
no. 10149

On behalf of deloitte polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Sp. k. - entity authorized to audit financial statements entered under 
number 73 on the list kept by the National council of Statutory Auditors:

Maciej Krasoń – vice-president of the Management Board of deloitte 
polska Sp. z o.o. – which is the general partner of deloitte polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

warsaw, 16 March 2015
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KALeNdAriUM – wAżNe wYdArZeNiA 2014
cALeNdAr - KeY eveNtS iN 2014

04.09
trakcja prkii podpisała umowę  
na prace dodatkowe w ramach  
realizowanego kontraktu  
lcS Malbork o wartości 21 mln zł. 
trakcja prKii entered into an agree-
ment for additional works as part 
of the LcS (Local control center) 
Malbork project.  
total value: pln 21m.

08.04
trakcja prkii podpisała umowę  
na modernizację systemu sterowania 
tramwajowej linii średnicowej 
dostosowanej do taboru 
niskopodłogowego w toruniu.
trakcja pRKii entered into an 
agreement to modernize the central 
tramway line control system in toruń.

01.04
kauno tiltai rozpoczęła budowę 
450-kilometrowej linii przesyłowej 
nordBalt łączącej systemy  
energetyczne litwy i Szwecji. 
Start of construction works for  
a 450-kilometer nordBalt power 
transmission line connecting  
lithuania and Sweden.

17.03
trakcja prkii zawarła umowę 
podwykonawczą o wartości 77,7 mln 
zł na wykonanie linii warszawa – 
Skierniewice.
trakcja prKii signed a subcontracting 
agreement for the development  
of Warsaw - Skierniewice line. total 
value: pln 77.7m.

28.02
trakcja prkii podpisała umowę 
na wykonanie prac dodatkowych 
w ramach przebudowy stacji łódź 
widzew o wartości 15,5 mln zł.
trakcja prKii entered into an agree-
ment for additional works as part of 
the reconstruction of łódź widzew 
station. total value: pln 15.5m.

14.01
trakcja prkii podpisała umowę  
na zwiększenie zakresu wykonywanych 
robót na modernizowanej linii nr e59,  
na odcinku poznań – czempiń,  
o łącznej wartości 35,4 mln zł. 
trakcja prKii signed an agreement 
extending the scope of works  
on line no. e59, between poznań  
and czempiń. total value: pLN 35.4m.

12.12
Scalono akcje trakcji prkii  
w stosunku 8:1, w wyniku której 
podwyższona została wartość  
nominalna każdej akcji spółki  
z kwoty 0,10 zł do  0,80 zł.
the shares of trakcja pRKii were 
reverse-split in the 8:1 ratio,  
as a result of which their nominal 
value rose from pln 0.10 to pln 0.80.

11.12
oddano do użytku wiadukt  
drogowy w rogowie. trakcja prkii 
zrealizowała całą inwestycję  
w zaledwie pół roku. 
An overpass in rogów was completed. 
it took trakcja pRKii just 6 months  
to finish the project.

09.12
trakcja prkii otrzymała nagrodę 
„gwiazda gospodarki” z rąk wicemi-
nistra gospodarki andrzeja dycha  
za osiągnięcie pozycji lidera budo-
wnictwa kolejowego w polsce.
trakcja prKii received an “economic 
Star” award from the Minister of 
economy, Andrzej dych, for becoming 
the railway construction leader  
in poland.

30.11
Zakończono prace budowlane na 
zapleczu technicznym łódzkiej kolei 
aglomeracyjnej. najnowocześniejszy 
w polsce kompleks do obsługi 
pociągów powstał w zaledwie  
12 miesięcy.
end of construction works related 
to the technical facilities for łódzka 
Kolej Aglomeracyjna (łódź Agglom-
eration Rail). poland’s most modern 
train maintenance center emerged 
within just 12 months.
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18.08
peuiM podpisało umowę na 
wyremontowanie trzech odcinków 
dróg powiatowych na terenie gminy 
korycin o wartości 6 mln zł.
peUiM Sp. z o.o. signed an agreement 
for the renovation of three sections of 
district roads in Korycin Municipality. 
contractual value: pLN 6m.

08.08
prk 7 nieruchomości, spółka 
grupy trakcja,  rozpoczęła 
budowę osiedla segmentów 
mieszkaniowych w warszawskiej 
dzielnicy targówek.
prK 7 Nieruchomości (member of 
trakcja group) started developing 
a housing estate in targówek 
district (Warsaw).

25.04
trakcja prkii wygrała przetarg  
na odcinek warszawa okęcie  
- czachówek, złożona przez spółkę 
oferta opiewała na kwotę 376 mln zł.
trakcja pRKii won a public tender 
covering warszawa Okęcie - czachówek 
section. total value: pln 376m.

30.12
trakcja prkii podpisała umowę  
na modernizację zaplecza technicznego 
pociągów Szybkiej kolei Miejskiej  
w warszawie. wartość inwestycji  
to blisko 45 mln zł netto.
trakcja prKii entered into an agreement 
to modernize the technical facilities  
for SKM suburban trains in Warsaw. 
investment value: approx. pln 45m.

29.12
kauno tiltai pozyskała pierwszy  
kontrakt drogowy w Szwecji  
o wartości 13 mln zł.
Kauno tiltai secured the first road 
construction agreement in Sweden. 
contractual value: pLN 13m.

14.12
początek eksploatacji pociągów 
pendolino w polsce – grupa trakcja 
zrealizowała największy zakres 
robót związanych z tym projektem. 
launch of pendolino trains in poland. 
trakcja Group completed the widest 
scope of works related to this project.

01.09
trakcja prkii podpisała umowę 
na budowę 14-kilometrowej 
linii przesyłowej 110 kV pomiędzy 
przemyślem i radymnem w woj. 
podkarpackim o wartości 9,4 mln zł.
trakcja prKii entered into an agree-
ment to develop a 14-kilometer  
110 kv electric power transmission 
line between przemyśl and radymno 
(podkarpackie province).  
contractual value: pLN 9.4m.

2014
najważniejsze wydarzenia

key events
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PociąG Pendolino PRzeJeŻdŻa PRzez Most na noGacie w MalBoRKu na tRasie waRszawa - Gdynia
Pendolino tRain cRossinG tHe BRidGe on tHe noGat RiVeR in MalBoRK (waRsaw - Gdynia line)

tory zmodernizowane w ramach projektu
Rail tracks modernized as part of the project

Sieć trakcyjna zmodernizowana w ramach projektu
catenary modernized as part of the project

wartość prac w ramach projektu
Works value

272 km

429 km

2 mld pln / pln 2bn

UdZiAł grUpY trAKcJA w prZYgOtOwANiU  
LiNii KOLeJOwYch dLA pOciągU peNdOLiNO 
trAKcJA grOUp’S cONtriBUtiON tO the prepArAtiON OF rAiL trAcKS 
FoR penDolino tRAinS
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warSZawa

gdyniA

wrocław

katowice

kraków
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ul. Złota 59 Xviii p.
00-120 Warszawa

recepcja@grupatrakcja.com
www.grupatrakcja.com


