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Nadrzędnym celem działalności Spółki od 30 lat jest satysfakcja Klientów.

W związku z tym, koncentrujemy się w szczególności na:

- kompleksowym i elastycznym podejściu do potrzeb Klientów,

- dostarczaniu Klientom usług na najwyższym poziomie,

- budowie długoterminowych i partnerskich relacji zarówno z Klientami jak i Partnerami oraz Dostawcami,

- odpowiedzialności pracowników za jakość na każdym stanowisku pracy,

- dbaniu o zadowolenie pracowników oraz o rozwój ich kwalifikacji
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Dariusz Kruglej 
Prezes Zarządu

� wykształcenie wyższe,
� ukończył Wydział Finansów i

Bankowości Akademii
Ekonomicznej w Katowicach
uzyskując tytuł magistra
ekonomii, wydział techniki
Uniwersytetu Śląskiego
uzyskując tytuł magistra
projektanta systemów
informatycznych,

� podyplomowe studia oparte

na strukturze MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
� odbyte liczne szkolenia z zakresu finansów,
� złożył egzamin dla kandydatów na członków rad

nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją
egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

W 25 letniej karierze zawodowej pełnił funkcje w zarządach
oraz radach nadzorczych firm z branży produkcyjnej,
handlowej i usługowej.

Kamil Klabis
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor pracowni 
projektowej

� wykształcenie wyższe,
� ukończył Wydział

Budownictwa, kierunek:
Budownictwo, specjalność:
Budownictwo Komunikacyjne

i Infrastruktura na Politechnice Śląskiej,
� Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń w specjalnościach kolejowej.
� Doświadczony projektant branży torowej oraz koordynator

wielu wielobranżowych projektów.

Maciej Bobela
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. realizacji 
kontraktów
� wykształcenie wyższe,
� ukończył Wydział Inżynierii

Lądowej, kierunek: Budo-
wnictwo, specjalność: Drogi,
Ulice i Autostrady na
Politechnice Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki w Krakowie
uzyskując tytuł mgr inż.

� studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Lądowej, kierunek:
Budownictwo, specjalność: Drogi Kolejowe, studia
podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

� Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach drogowej,
kolejowej oraz konstrukcyjno – budowlanej.
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PROJEKTOWANIA

� układy torowe, perony, przejścia podziemne

� systemy sterowania ruchem kolejowym

� energetyka niskoprądowa

� teletechnika

� sieć trakcyjna

Spółka ELKOL od początku swojej działalności wyspecjalizowała się w świadczeniu
usług w zakresie:

WYKONAWSTWA

� systemy sterowania ruchem kolejowym

� energetyka

� teletechnika

� układy torowe

WYNAJMU SPRZĘTU

� Mini koparka CATERPILLAR 301.8C

� Koparka Atlas 1604 ZW
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W ramach generalnego wykonawstwa ELKOL realizuje również prace projektowe i wykonawcze dla branży budowlanej (budowa
nastawni, dróg, parkingów), wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci odwodnieniowej, kanalizacyjnej, p.poż, wodnej, separatorów,
oczyszczalni ekologicznych), wag kolejowych i przeciągarek.

Spółki Grupy ELKOL zatrudniają łącznie 115 osób. Przychody kształtują się na poziome 10 mln euro.

ELKOL Geodezja Sp. z o.o. - wykonuje 
kompleksowe usługi geodezyjne dla 

branży kolejowej

http://elkolgeodezja.pl/

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. –
wykonuje prace projektowe i roboty budowlane branży 
wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci odwodnieniowej, 

kanalizacyjnej, p.poż, wodnej, separatorów, oczyszczalni 
ekologicznych, bezwykopowe naprawy kanalizacji np. metodą 

rękawa utwardzanego promieniami UV)

http://pwikbytom.pl/
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Wykwalifikowana kadra doświadczonych projektantów pracowni torowej, zabezpieczenia ruchu kolejowego, teletechniki i sieci trakcyjnej oraz doświadczeni
koordynatorzy pozwalają z sukcesem realizować najbardziej wymagające kontrakty. ELKOL pełnił funkcję Projektanta dla inwestycji pn. Polepszenie jakości usług
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie. Inwestycja uzyskała Srebrny laur w ramach
konkursu dla najlepiej zarządzanych projektów w Polsce Polish Project Excellence Award Inwestycja obejmowała prace na blisko 100 km torów. Zakres robót
obejmował odnowienie 19 peronów, 11 stacji kolejowych, m.in. Częstochowa Stradom, Kochanowice, Lubliniec, Fosowskie, 71 obiektów inżynieryjnych w tym 8
mostów i 6 wiaduktów. Wyremontowanych zostało 48 przejazdów kolejowo-drogowych. W ramach projektu wykonano również wymianę sieci trakcyjnej oraz
prace dotyczące przebudowy urządzeń automatyki srk i elektroenergetyki.

KONCEPCJE I WIZUALIZACJE PROJEKTY BRANŻY SRK I TELETECHNIKI
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ELKOL wykonuje roboty budowlane w zakresie sterowania
ruchem kolejowym, energetyki, teletechnika, układów torowych.

Przykładowo, w ostatnich trzech latach wykonaliśmy:
- roboty branży torowej, srk i energetyki w związku z przebudową

dworca kolejowego w Gliwicach,
- roboty branży srk i energetyki w związku z przebudową stacji

Dąbrowa Górnicza – Towarowa (zabudowaliśmy 64 napędy
zwrotnicowe, 116 semaforów, eor, komputerowe systemy
sterujące),

- zabudowę systemu komputerowego wraz z infrastrukturą
przytorową oraz eor na bocznicy Elektrowni Opole,

- przebudowę stacji PKP LHS w Sławkowie (roboty branży torowej
i energetycznej oraz budowa nowej nastawni).
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30 LAT DZIAŁALNOŚCI I 499 WYKONANYCH PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH



ELKOLPartnerzy

www.elkol.pl

1988- 2018



www.elkol.pl

ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom, Polska
tel.: +48 32 438 19 01
email: elkol@elkol.pl
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


