
Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych branżach budownictwa 

infrastrukturalnego i ogólnego. Spółka naczelną jest Trakcja PRKiI, obok której skład grupy 

tworzą:  największa litewska spółka specjalizująca się w budownictwie infrastrukturalnym AB 

Kauno Tiltai, zajmująca się opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej spółka 

Torprojekt, podmiot wykonujący specjalistyczne roboty torowe i spawalnicze Bahn Technik 

Wrocław, działająca na rynku deweloperskim i kubaturowym spółka PRK 7 Nieruchomości.  

W skład Grupy Trakcja wchodzą także specjalizujące się w inżynierii środowiska 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DALBA Sp. z o.o. oraz spółka z sektora 

budownictwa drogowego  PEUiM Białystok, która swoją działalność prowadzi  głównie na w 

północno-wschodnim regionie Polski. Grupa zatrudnia ponad 2200 pracowników. 

Działamy w krajach basenu Morza Bałtyckiego, głównie w Polsce i na Litwie, a także na 

Łotwie, w Niemczech i  Szwecji oraz na Białorusi i Ukrainie.  

 

Realizujemy kontrakty z zakresu budowy linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. 

Specjalizujemy się w budowie dróg, mostów, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz 

elementów inżynierii środowiska. 

Jesteśmy również aktywni w branży elektroenergetycznej będąc wykonawcą sieci 

dystrybucyjnych i przesyłowych oraz producentem urządzeń na potrzeby układów zasilania 

linii kolejowych i tramwajowych. Zapewniamy kompleksową realizację kontraktów świadcząc 

również usługi projektowe.  

 

Kompetencje Grupy Trakcja 

Spółki Grupy Trakcja specjalizują się w wielu obszarach budownictwa infrastrukturalnego, 

takich jak: 

 Budowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury kolejowej, obejmująca tory 

i sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne, perony oraz stacje kolejowe wraz z elementami 

małej architektury. 

 Budowa i modernizacja ulic, dróg, autostrad wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem itd. 

 Produkcja mas bitumicznych oraz betonu. 

 Konstrukcja i montaż rozdzielnic niskiego i średniego napięcia do zasilania trakcji 

kolejowej, tramwajowej oraz trolejbusowej. Produkcja konstrukcji wsporczych sieci 

trakcyjnych. 

 Budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych zasilających kolej oraz środki 

transportu komunikacji miejskiej, jak tramwaje czy trolejbusy. Budowa kablowych 



i napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć. 

 budowa i modernizacja mostów oraz wiaduktów. 

 Kompleksowe projektowanie dla branż: kolejowej, drogowej, energetycznej, 

inżynieryjnej i kubaturowej.  

 Wykonawstwo infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej.   

 Montaż farm fotowoltaicznych.  

 Realizacja projektów z zakresu inżynierii środowiska, obejmująca sieci i kolektory 

wodociągowe, kanalizację sanitarną, oczyszczalnie i przepompownie ścieków oraz 

zbiorniki żelbetowe, obiekty związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. 

 Budowa obiektów kubaturowych o różnym przeznaczeniu oraz osiedli 

mieszkaniowych.  

Posiadamy kompleksowy park specjalistycznych maszyn i pojazdów na potrzeby budowy 

torów oraz sieci trakcyjnej. Należą do nich: pociągi 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 własnymi lokomotywami spalinowymi oraz certyfikatem przewoźnika 

kolejowego, samodzielnie dostarczamy materiały bezpośrednio na miejsce prac. 


