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Grupa PKP powstała w 2001 roku w następstwie
procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe.
W efekcie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe,
1 stycznia 2001 roku powstała spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,
wstępując w prawa i obowiązki swojego poprzednika.
Z jej struktur zostały wyodrębnione spółki w zakresie:


kolejowych przewozów pasażerskich;



kolejowych przewozów towarowych;



zarządzania liniami kolejowymi;



wspomagania działalności podstawowej.

Ponadto utworzono:


dziewięć spółek realizujących usługi w zakresie remontu i napraw infrastruktury;



dwie spółki do remontów wagonów;



trzy spółki działające w pomocniczych obszarach działalności, takich jak:
szkolenia, farmacja i zaopatrzenie;



pięć spółek działających w obszarach towarzyszących działalności kolejowej.
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W wyniku przeprowadzonych zmian właścicielskich,
w tym procesów prywatyzacyjnych oraz prowadzonych
procesów restrukturyzacyjnych, w 2016 roku Grupę PKP stanowią:


Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna – spółka dominująca w Grupie PKP;



PKP Intercity S.A. i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (także zarządca
infrastruktury linii 250) – spółki operatorskie obsługujące rynek przewozów pasażerskich;



PKP CARGO S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (także zarządca infrastruktury
linii 65 – szerokotorowej) – spółki operatorskie obsługujące rynek przewozów towarowych;



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – spółka zarządzająca narodową siecią linii kolejowych;



PKP Informatyka Sp. z o.o. – spółka świadcząca usługi wsparcia IT dla sektora kolejowego;



Xcity Investment Sp. z o.o. – spółka dedykowana projektom deweloperskim;



PKP Budownictwo Sp. z o.o. – spółka świadcząca usługi z zakresu budowy obiektów i systemów
telekomunikacyjnych;



CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.
i Natura Tour Sp. z o.o. – spółki działające w obszarach niezwiązanych z przewozami kolejowymi.
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Spółka odgrywa dominującą rolę w Grupie PKP, prowadząc działalność w zakresie:


zarządzania grupą kapitałową;



nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Grupy PKP;



zarządzania posiadanym majątkiem;



świadczenia usług kolejowej medycyny pracy.

PKP S.A. zarządza i administruje kilkudziesięcioma tysiącami nieruchomości niemieszkalnych
i mieszkalnych, obejmujących między innymi dworce kolejowe i tereny wokół nich.
Spółka kontynuuje również proces uwłaszczenia na gruntach przeznaczonych do zbycia
oraz prowadzi działania polegające na przygotowaniu części nieruchomości do wniesienia
aportem do spółek zależnych oraz wynajmuje nieruchomości kolejowe do celów komercyjnych.
Jako zarządca i administrator, PKP S.A. realizuje obszerny program inwestycyjny związany
z rewitalizacją dworców.
Więcej: www.pkpsa.pl
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych, którą
udostępniają licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Przedmiotem działalności
Spółki jest:


zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa;



niezawodność usług;



poszanowanie środowiska;



udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym
na równoprawnych zasadach;



zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich;



działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności i niezawodności
transportu kolejowego.

Więcej: www.plk-sa.pl
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PKP CARGO, wraz z pozostałymi Spółkami wchodzącym w skład Grupy PKP CARGO Logistics, poza realizacją usług
transportu kolejowego towarów oferuje swoim Klientom usługi dodatkowe:


usługi intermodalne;



spedycja (krajowa i międzynarodowa);



terminale (przeładunek i przechowywanie towarów na styku torów szeroko i normalnotorowych na wschodniej granicy
Polski, a także w innych kluczowych lokalizacjach w Polsce);



usługi bocznicowe;



utrzymanie i naprawa taboru.

PKP CARGO jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz drugim największym
operatorem kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej
(wg danych Eurostatu).
Jest pierwszą europejską firmą kolejową notowaną na giełdzie papierów wartościowych (najbardziej udane IPO
na GPW w 2013 roku, o wartości 1,43 mld PLN).
Obecnie PKP CARGO posiada certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportu
kolejowego na terytorium Czech, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Słowacji.
Więcej: www.pkpcargo.com/pl
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PKP Intercity S.A. – jest głównym operatorem dalekobieżnych przewozów pasażerskich
w Polsce.
Podstawą oferty Spółki w komunikacji krajowej są produkty:
 Express InterCity Premium (EIP) – regularnie kursujące od 14 grudnia 2014 roku składy
ED250 (Pendolino) na trasach łączących Warszawę z Trójmiastem, Krakowem,
Katowicami i Wrocławiem. Dodatkowo składy obsługują trasy do Kołobrzegu, Jeleniej
Góry, Bielska Białej, Gliwic i Rzeszowa.
 Express InterCity (EIC) – składy zestawione z komfortowego taboru, jeżdżące po
polskich torach, łączące centra dużych miast;
 Twoje Linie Kolejowe (TLK) – ogólnopolska sieć dziennych i nocnych połączeń
dalekobieżnych w segmencie ekonomicznym, łącząca setki miejscowości w Polsce
(w tym kurorty turystyczne i ośrodki akademickie);
 InterCity (IC) – nową kategorię IC tworzą pociągi zestawione z nowych i zmodernizowanych
wagonów, dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Europejskie szlaki obsługują pociągi EuroNight, EuroCity oraz międzynarodowe pociągi
pospieszne.
Więcej: www.intercity.pl
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PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – przewoźnik i zarządca szerokotorowej
linii kolejowej nr 65 przeznaczonej do transportu towarowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest:


zarządzanie infrastrukturą linii LHS, w tym infrastrukturą stacji kolejowych,
budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65;



realizowanie transportu towarów w ramach usługi trakcyjnej;



świadczenie usług dodatkowych, wiążących się z przewozami towarów.

Spółka zarządza infrastrukturą i realizuje przewozy w oparciu o linię LHS, która jest
najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową (o rozstawie szyn 1 520 mm)
przeznaczoną do transportu towarowego. Łączy ona kolejowe przejście graniczne
polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Sławkowem na Śląsku i jej długość wynosi
prawie 400 km.

Więcej: www.lhs.com.pl
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PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zarządza i administruje linią
kolejową nr 250 (Gdańsk Śródmieście – Rumia) oraz prowadzi na tej linii
kolejowe przewozy osób.
Przedmiotem działalności Spółki jest również wykonywanie regionalnych
kolejowych przewozów pasażerskich na pozostałych liniach kolejowych
w województwie pomorskim.
Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy
zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji
publicznej zobowiązanym do organizowania i dotowania regionalnych
kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług
publicznych.
Więcej: www.skm.pkp.pl
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PKP Informatyka Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dostarczanie usług IT
w celu wspierania przedsiębiorstw sektora kolejowego.
Działalność Spółki obejmuje szeroko pojęte usługi IT, w szczególności
tworzenie oprogramowania użytkowego (systemy i aplikacje), zwłaszcza
dla Spółek Grupy PKP – kolejowych i okołokolejowych, a także usługi
eksploatacji, w tym eksploatacji bezpośredniej systemów i aplikacji
oraz usługi wsparcia.
PKP Informatyka świadczy ponadto usługi: kolokacji, hostingu, sieciowe,
serwisu sprzętu komputerowego, wykonawstwa sieci strukturalnych itp.,
a swoją działalność prowadzi na terenie kraju.

Więcej: www.pkp-informatyka.pl
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Xcity Investment sp. z o.o. – spółka powołana w celu realizacji komercyjnych
projektów deweloperskich.
Wraz z partnerami zewnętrznymi na nowo zagospodarowuje kolejowe
nieruchomości w centrach polskich miast. Spółka realizuje inwestycje, które
odmieniają otoczenie, tworząc projekty komercyjne przyjazne mieszkańcom,
buduje nowe dworce kolejowe oraz tworzy zabudowę biurową, handlową,
hotelową czy mieszkaniową.
Do największych inwestycji można zaliczyć m.in. budowę biurowców w ramach
kompleksu West Station w Warszawie, zagospodarowanie terenów Warszawy
Gdańskiej, gdyńskiego Międzytorza czy ul. Bosackiej w Krakowie.

Więcej: xci.pl
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