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MISJA SPÓŁKI

Nadrzędnym celem działalności jest satysfakcja

klientów i w związku z tym koncentrujemy się 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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Dyrektor pracowni 

projektowej

▪ 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,

▪ wykształcenie wyższe,

▪ Ukończył Wydział

Inżynierii Lądowej,

kierunek: Budownictwo,

specjalność: Drogi, Ulice

i Autostrady na

Politechnice Kra-

kowskiej im. Tadeusza

Kościuszki w Krakowie

uzyskując tytuł mgr inż.

▪ 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.

▪ 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.

▪ 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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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.

W okresie ostatnich 5 lat Spółka opracowała również projekty
koncepcyjne, budowalne i wykonawcze w branży torowej,
budowlanej, sieci trakcyjnej, telekomunikacyjnej, srk,
elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej i konstrukcyjnej
wraz z niezbędnymi uzgodnienia i przygotowaniem materiałów
do zgłoszenia robót w ramach zadania na nastawni DTC i DTA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ELKOL wykonuje roboty budowlane w zakresie sterowania
ruchem kolejowym, energetyki, teletechnika, układów torowych.

Przykładowo, w ostatnich trzech latach wykonaliśmy:

- W ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach
węglowych Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
zrealizowaliśmy roboty w zakresie srk w trzech okręgach
nastawczych, telekomunikacji, elektroenergetyki,
automatycznego przetaczania wagonów oraz wag
kolejowych,

- 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.

WYKONAWSTWO 
SPECJALISTYCZNYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH



AUTOMATYZOWANE SYSTEMY PRZETACZANIA

I POZYCJONOWANIA TABORU KOLEJOWEGO

Projektujemy i dostarczamy dedykowane rozwiązania dla
automatycznego podawania i pozycjonowania wagonów w
punktach załadunku i rozładunku wagonów, automatycznego
formowania składów na stacjach towarowych, terminalach,
bocznicach przemysłowych i zajezdniach kolejowych oraz
pozycjonowania wagonów i pociągów w myjniach i warsztatach
naprawczych. Oferowane przeciągarki wagonowe i urządzenia
towarzyszące produkowane są przez należącą do Grupy Elkol
firmę Palserwis Sp. z o.o. posiadającą wymagane uprawnienia
TDT na modernizację, naprawy i wytwarzanie urządzeń do
przetaczania wagonów.

PRZECIĄGARKI WAGONÓW



OFERUJEMY WYNAJEM KOPAREK TYPU ATLAS                
I MINIKOPAREK

Koparki Atlas 1604 ZW

• Dane techniczne:
Waga robocza [t] – 22,0
Moc silnika [KM/kW] – 156/115
Maks. głębokość kopania [m] – 4,45
Maks. zasięg [m] – 8,35
Siła zrywania [kN] – 112
Prędkość obrotu nadwozia [obr./min.] – 9,0

Mini koparki CATERPILLAR 301.8C

• Dane techniczne:
Waga robocza [t] – 1,785
Moc silnika [Kw/hp] – 13,5/18,5, Mitsubishi – chłodzony cieczą
Łyżka kopiąca [cm] – 30
Łyżka skarpowa [cm] – 100
Hydrauliczne rozsuwane gąsienice w zakresie [mm] – 980-1240

WYNAJEM SPRZĘTU



GRUPA KAPITAŁOWA
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.

Palserwis Sp. z o.o. - zajmuje się 

produkcją urządzeń oraz konstrukcji 

stalowych, obróbką skrawaniem, 

a także konserwacją oraz remontami 

urządzeń

http://www.palserwis.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/

http://www.palserwis.pl/
http://pwikbytom.pl/


NAGRODY I 
WYRÓŻNIENIA

Za efektywne działanie Spółka otrzymała wiele

nagród i wyróżnień:



Zarząd Spółki zdecydował się na wdrożenie certyfikowanego
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, który stawia
realizację potrzeb Klienta na pierwszym miejscu, a także
zapewni lepszy nadzór nad organizacją pracy. Stworzona
została również polityka bezpieczeństwa i higieny pracy ISO
45001 dbająca o zapewnienie pracownikom odpowiednich
warunków pracy.

ISO



WSPÓŁPRACYJEMY Z



ELKOL SP. Z O.O.

ul. Arki Bożka 25; 41-902 Bytom, Polska

tel.: +48 32 438 19 01; email: elkol@elkol.pl

ww.elkol.pl

ZAPRASZAMY 

DO WSPÓŁPRACY


