
TRAKCJA PRKiI S.A.

Warszawa
Zarząd
ul. Złota 59 XVIII p.
00-120 Warszawa
www.grupatrakcja.com

Recepcja
tel: +48 22 483 30 00
fax +48 22 483 30 01
email: recepcja@grupatrakcja.com

O F E R T A

2017





SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy 02

Budownictwo kolejowe  04

Budownictwo kolejowe – sieć trakcyjna 06

Budownictwo kolejowe – obiekty inżynieryjne  08

Budownictwo kolejowe – usługi specjalistyczne 10

Drogownictwo 12

Energetyka 14

Miejski transport szynowy 16

Budownictwo kubaturowe 18

Produkcja przemysłowa  20

Projektowanie  22

Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych 

branżach budownictwa infrastrukturalnego i ogólnego. Działamy 

w krajach basenu Morza Bałtyckiego, głównie w Polsce i na Litwie, 

ale również na Łotwie, Białorusi oraz w Szwecji.  W roku 2016 

Grupa Trakcja otworzyła w Bułgarii oddział zorientowany na rynek 

bałkański. 

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów, osiągając przychody 

rzędu 330 mln Euro. Budujemy linie kolejowe, tramwajowe, drogi, 

mosty, obiekty inżynieryjne oraz linie energetyczne, osiedla miesz-

kaniowe i obiekty przemysłowe, a także infrastrukturę inżynierii 

środowiska. Jesteśmy producentem urządzeń na potrzeby układów 

zasilania linii kolejowych i tramwajowych oraz świadczymy specjal-

istyczne usługi w zakresie projektowania. Mając wysokie zaufanie 

instytucji finansowych, dysponujemy odpowiednimi liniami kredy-

towymi i gwarancyjnymi, co czyni nas wiarygodnym partnerem, 

zdolnym do prowadzenia prac na dużą skalę. Grupę Trakcja tworzą 

m.in. spółki: Trakcja PRKiI, A.B Kauno Tiltai, PRK 7 Nieruchomości, 

Torprojekt, PEUiM Białystok, Bahn Technik Wrocław oraz Dalba. 
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KIM JESTEŚMY?
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Od blisko 70 lat realizujemy projekty inwestycyjne związane  

z kompleksową budową i modernizacją linii kolejowych. Pracu-

je dla nas profesjonalna i doświadczona kadra managerów 

zarządzających największymi projektami budowlanymi na kolei  

w Polsce i na Litwie. Zatrudniamy kierowników budów, kiero-

wników robót oraz inżynierów i inspektorów budowlanych we 

wszystkich branżach, niezbędnych do sprawnej realizacji kontrak-

tów. Dysponujemy, jednym z największych w Polsce, potencjałem 

specjalistycznych maszyn na potrzeby modernizacji i utrzymania 

torów oraz kolejowej sieci trakcyjnej. Posiadamy własne loko-

motywy i wagony, dzięki którym prowadzimy kolejowe przewozy 

materiałów budowlanych i kruszyw. Od kilku lat należymy do 

liderów rynku budownictwa kolejowego w Polsce i na Litwie.
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Wykonujemy kompleksowe zadania w zakresie budowy,  

remontu i utrzymania kolejowej sieci trakcyjnej. Wykorzystujemy  

w tym celu własny specjalistyczny sprzęt, czyli: pociągi sieciowe 

i pojazdy szynowe oraz palownice i dźwigi kolejowe. Oferujemy 

wysoką mobilność, a nasze profesjonalne brygady, mogą prow-

adzić prace w trybie 24-godzinnym.  Budujemy również podstacje 

trakcyjne, kabiny sekcyjne oraz projektujemy i wykonujemy systemy 

zdalnego sterowania urządzeniami zasilania kolejowej sieci trakcy-

jnej. Nasze blisko 70-letnie doświadczenie, zdobyte w okresie elek-

tryfikacji polskiej kolei, potwierdziliśmy odpowiadając za największe, 

w ostatnich latach, projekty modernizacji linii kolejowych. 

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

SIEĆ TRAKCYJNA
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Samodzielnie modernizujemy i wykonujemy wszelkie obiekty  

inżynieryjne na potrzeby linii kolejowych. Na każdym kilometrze 

torów występuje konieczność budowy nawet kilku konstrukcji 

związanych z naturalnym ukształtowaniem terenu, krzyżowani-

em się torów z rzekami, ciągami komunikacyjnymi dla pojazdów 

i pieszych lub dedykowanych obsłudze pasażerów na stacjach 

kolejowych. W wypadku niektórych inwestycji, koszt budowy takich 

obiektów jak: mosty, wiadukty kolejowe i drogowe, przepusty, 

tunele, czy przejścia podziemne wynosi nawet 30% kosztów mod-

ernizacji linii kolejowej. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę oraz 

posiadamy specjalistyczny sprzęt, pozwalający wykonywać najtrud-

niejsze operacje inżynieryjne. 

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

OBIEKTY INŻYNIERYJNE

MOSTY 
WIADUKTY

TUNELE
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Posiadamy kompleksowy park specjalistycznych maszyn i pojazdów 

na potrzeby budowy torów oraz sieci trakcyjnej. Należą do nich: po-

ciągi sieciowe oraz do potokowej wymiany nawierzchni typu PUN, 

podbijarki, suwnice, oczyszczarka tłucznia, specjalistyczne wagony 

samowyładowcze, palownice, dźwigi kolejowe, maszyny do robót 

torowych i wiele innych. Dysponując 8 własnymi lokomotywami 

spalinowymi oraz certyfikatem przewoźnika kolejowego, samodziel-

nie dostarczamy materiały bezpośrednio na miejsce prac. Wszystkie 

maszyny i urządzenia obsługują nasi doświadczeni operatorzy. 

Posiadamy także sprzęt ogólnobudowlany, taki jak: koparki,  

ładowarki, ciężarówki, wywrotki, dźwigi oraz cysterny zabezpiecza-

jące nam możliwość wykonywania nieprzerwanej pracy w odległych 

lokalizacjach i sprzedaż paliw innym podmiotom. Wykonujemy 

specjalistyczne usługi spawalnicze nawierzchni kolejowej  i tramwa-

jowej.

W roku 2016 Trakcja PRKiI stała się jedynym udziałowcem spółki 

Bahn Technik Wrocław, zyskując tym samym dodatkowe kompe-

tencje oraz potencjał specjalistycznego sprzętu do prac spawal-

niczych torów kolejowych i tramwajowych oraz pozostałych robót 

torowych. 

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE
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Mamy wieloletnie doświadczenie w budowie i remontach dróg 

kołowych, zarówno lokalnych, jak również tras ekspresowych 

oraz autostrad. Realizujemy kompleksowe prace jako general-

ny wykonawca z udziałem podwykonawców oraz samodzielnie 

wykorzystując własny potencjał. Wykonujemy także specjalistyczne 

zadania polegające na układaniu nawierzchni drogowej, budowie 

obiektów inżynieryjnych, odwodnienia, oświetlenia, kanalizacji oraz 

infrastruktury dla pieszych  i rowerzystów. Posiadamy wytwórnię 

mas bitumicznych, produkującą na potrzeby naszych kontraktów 

oraz dla zewnętrznych klientów.  

Działamy na terenie prawie połowy województw, głównie w Polsce 

północnej oraz wschodniej, realizując rocznie ponad 40 kontraktów 

drogowych. 

DROGOWNICTWO

WIELOLETNIE 
DOŚWIADCZENIE 

W BUDOWIE 

I REMONTACH 

DRÓG KOŁOWYCH
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Budowa podstacji trakcyjnych

Wykonujemy podstacje trakcyjne na potrzeby zasilania linii tram-

wajowych, trolejbusowych, a przede wszystkim kolejowych, również 

jako kabiny sekcyjne i wyposażamy je w rozdzielnice własnej pro-

dukcji. 

Infrastruktura elektroenergetyczna 

Świadczymy usługi z zakresu budowy, modernizacji, naprawy 

oraz utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej. Realizuje-

my m.in. napowietrzne oraz kablowe linie przesyłowe średnich, 

wysokich oraz najwyższych napięć, jak również stacje oraz 

rozdzielnie elektroenergetyczne. Dysponujemy doświadczony-

mi oraz wykwalifikowanymi brygadami monterów.  Posiadamy 

również rozbudowaną i nowoczesną bazę specjalistycznego 

sprzętu do prowadzenia robót energetycznych, w skład której 

wchodzą m.in. wciągarki, hamowniki, żurawie samojezdne, 

samochody ciężarowe z HDS.

Prowadzimy roboty z zakresu montażu oświetlenia oraz instalacji 

przeciwpożarowej, odgromowej, sterowania ruchem kolejowym  

i infrastrukturą pasażerską oraz innych systemów bezpieczeństwa 

obiektów o dużej kubaturze, np. na stadionie Łódź Widzew. 

ENERGETYKA

70 
LAT 

DOŚWIADCZENIA

W ENERGETYCE

KOLEJOWEJ
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Budowa podstacji trakcyjnych

Wykonujemy inwestycje na rzecz miejskiego transportu szynowego. 

Budujemy tramwajową oraz trolejbusową sieć trakcyjną, a także 

tory tramwajowe wraz z infrastrukturą pasażerską. Modernizujemy 

układy sterowania i zasilania linii, w tym podstacje trakcyjne, i wy-

posażamy je w rozdzielnice prądu własnej produkcji. Świadczymy 

także usługi w zakresie  serwisowania dostarczanych urządzeń. 

MIEJSKI

TRANSPORT SZYNOWY

BUDUJEMY
INFRASTRUKTURĘ

MIEJSKIEGO
TRANSPORT
SZYNOWEGO
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Infrastruktura użytkowa

Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy wiele obiektów związanych 

z eksploatacją pojazdów szynowych, np. myjnie pociągów oraz 

hale serwisowe połączone z powierzchniami administracyjnymi. 

Wykonujemy obiekty kubaturowe w zakresie infrastruktury pasażer-

skiej, takie jak: przejścia podziemne, kładki oraz budynki na potrzeby 

zarządzania ruchem kolejowym. 

Działalność deweloperska

Prowadzimy działalność deweloperską, budując domy w zabudowie 

indywidualnej, bloki mieszkalne oraz osiedla mieszkaniowe. Aktual-

nie rozwijamy potencjał w zakresie budownictwa ogólnego. 

BUDOWNICTWO 

KUBATUROWE

PRZEJŚCIA 
PODZIEMNE,

KŁADKI,
BUDYNKI

KOLEJOWE
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Rozdzielnice prądu średniego i niskiego napięcia

Produkujemy rozdzielnice prądu średniego i niskiego napięcia  

w zakresie prądu stałego i zmiennego. Nasze wyroby, z uwagi na 

wysoki poziom niezawodności i trwałość, cieszą się uznaniem wśród 

odbiorców. Od ponad 50 lat dostarczamy rozdzielnice na potrzeby 

linii kolejowych, a od kilku lat również dla linii tramwajowych  

i trolejbusowych. Realizujemy także zamówienia indywidualne. 

Konstrukcje wsporcze

Jesteśmy producentem blisko …. elementów i typów konstrukcji 

wsporczych dla kolejowej sieci trakcyjnej.  

PRODUKCJA

PRZEMYSŁOWA

OD 50 LAT
DOSTARCZAMY
ROZDZIELNICE
NA POTRZEBY
LINII KOLEJOWYCH
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Świadczymy profesjonalne usługi projektowe w wielu branżach: 

kolejowej i drogowej, przemysłowej oraz energetycznej. 

Przygotowujemy koncepcje programowo–przestrzenne, studia 

wykonalności, projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztory-

sy oraz inne rodzaje dokumentacji przetargowej i budowlanej. 

Realizujemy zadania na potrzeby inwestorów, spółek Grupy Trakcja 

oraz dla największych podmiotów budownictwa infrastrukturalnego 

w Polsce. Dzięki bogatemu i wieloletniemu doświadczeniu oferuje-

my kompleksowe i odznaczające się wysokim poziomem technicz-

nym rozwiązania, które z powodzeniem zostały sprawdzone  

w realizacji. 

PROJEKTOWANIE

KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIA

ODZNACZAJĄCE SIĘ
WYSOKIM 
POZIOMEM

TECHNICZNYM



Grupa Trakcja

WIZJĘ ZMIENIAMY 
W RZECZYWISTOŚĆ


