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WITAMY W STRABAG1

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MQxVq7QsPLw&t
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GRUPA STRABAG W POLSCE

● początek działalności w 1987 r.
● czołowa pozycja na rynku 
● lider w zakresie innowacji w budownictwie
● 600 projektów rocznie
● 6,5 tys. pracowników
● 1.183 mln € sprzedaż w 2020 r.
● sieć biur regionalnych w całym kraju
● jednostki operacyjne
 realizacja projektów budowlanych
 wydobycie surowców 
 produkcja materiałów budowlanych
 działalność developerska
 obsługa techniczna i zarządzanie 

nieruchomościami
● jednostki centralne: know-how koncernu 

STRABAG 

BMTI

Sp. z o.o.

jednostki 
operacyjne

jednostki  
centralne  i usługowe BRVZ
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OBSZARY BUDOWNICTWA

Infrastruktura drogowa
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Kubatura

Real Estate
Linie kolejowe

Mosty Property & Facility Services

biurowce

hydrotechnika lądowa i morska

drogi ekspresowe



* WMA w Szczecinie: 33% udziałów  ** WMA w Częstochowie: 61% udziałów
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WŁASNE WYTWÓRNIE

< 30

mieszanki 
asfaltowe

mieszanki 
betonowe

emulsje 
asfaltowe
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SPRZEDAŻ ROCZNA
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kadra inżynieryjno-
techniczna

3 418

pracownicy
budowlani

2 963
6 381

NASI PRACOWNICY
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Stan zatrudnienia w Grupie STRABAG w Polsce na dzień 31.12.2020 r.
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ŁĄCZY NAS



WIZJA ZERO
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● najwyższy priorytet STRABAG - zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników własnych i pracowników naszych partnerów 

● cel - zero wypadków

● kierunek działań - podnoszenie bezpieczeństwa

● kampania koncernu STRABAG 1>2>3 Wybierz 

Bezpieczeństwo - podnoszenie wiedzy i świadomości 

całego zespołu w zakresie kultury bezpiecznej pracy

● sygnatariusz Porozumienia dla Bezpieczeństwa                       

w Budownictwie



lipiec 202111

Budownictwo Infrastruktury Budownictwo Mostowe Budownictwo Kolejowe Budownictwo Ogólne

PC
Północny Zachód   
+ Centrum PK Mosty PL Koleje PP

Kubatura +    
hydrotechnika

PE
Autostrady                      
i drogi ekspresowe

PH
Południowy 
Zachód

PJ Wschód



● autostrady
● drogi ekspresowe
● drogi lokalne
● ulice miejskie

● drogowe
● lotniskowe
● przemysłowe
● historyczne pod nadzorem konserwatorskim

● opracowane przez własne laboratorium i spółki 
koncernowe 

● nawierzchnie z betonu cementowego
● nawierzchnie asfaltowe 
● technologie utrzymaniowe

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURY
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NAWIERZCHNIE

TECHNOLOGIE



● mosty drogowe
● mosty kolejowe
● estakady
● tunele
● przejścia podziemne 
● przejścia naziemne 
● przejścia dla zwierząt
● przepusty

● nasuwanie podłużne
● nasuwanie poprzeczne
● budowa ustrojów nośnych metodą wspornikową
● budowa ustrojów nośnych metodą nawisową
● rozwiązania indywidualne (obiekty nietypowe)

BUDOWNICTWO 
MOSTOWE
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TECHNOLOGIE



● szlaki i stacje kolejowe

● jeden z najnowocześniejszych w Polsce parków dużych 
maszyn torowych i trakcyjnych

● wymiana nawierzchni i podtorza kolejowego

● odwodnienie stacji i szlaków

● kompleksowa wymiana rozjazdów

● budowa i przebudowa przejazdów kolejowych

● rozbiórki i remonty obiektów inżynieryjnych

● budowa i przebudowa peronów oraz wiat

● usuwanie kolizji

● sterowanie ruchem kolejowym 

● telekomunikacja i elektroenergetyka

● roboty trakcyjne

BUDOWNICTWO 
KOLEJOWE
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ZAKRES PRAC



● obiekty biurowe i hotelowe
● centra handlowe i usługowe
● obiekty użyteczności publicznej
● obiekty mieszkalne
● obiekty przemysłowe, centra logistyczne, hale magazynowe
● modernizacje i renowacje obiektów historycznych
● obiekty dla przemysłu ciężkiego i energetyki
● obiekty hydrotechniczne
● ochrona środowiska: unieszkodliwianie odpadów                  

i rekultywacja terenów zdegradowanych
● gospodarka wodno-ściekowa
● obiekty dla wojska (certyfikat AQAP)

● konstrukcje betonowe w ślizgu
● głębokie fundamentowanie
● konstrukcje prefabrykowane
● technologie modułowe

BUDOWNICTWO 
OGÓLNE

lipiec 202115

TECHNOLOGIE



DIGITALIZACJA    
I INNOWACJE

2



S19, Janów Lubelski – Lasy Janowskie https://www.youtube.com/watch?v=jpiC52IDRxY&t
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S19 | ODCINEK PILOTAŻOWY W BIM



DIGITALIZACJA
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BIM 5D®
● model (3D) + czas (4D) + koszty (5D)

● technologia BIM dla procesu realizacji budowy –
logistyka, metodologia

● wewnętrzne standardy i katalogi BIM 

● aranżacje i wizualizacje wnętrz w wirtualnej 
rzeczywistości

● partner „Cyfryzacja procesu budowlanego              
w Polsce” – Ministerstwo Rozwoju

● skanowanie powykonawcze i dokumentacja 
powykonawcza w BIM

BIM 5D® w budownictwie infrastruktury 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F2TofU4vMZ0&t

DIGITALIZACJA PLACU BUDOWY 
● systemy sterowania maszyn wspomagane        

modelami BIM 

● cyfrowa dokumentacja budowlana - DocuTools



DIGITALIZACJA
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DRONY NA NASZYCH BUDOWACH

● własna flota dronów

● zespół doświadczonych operatorów

● obrazowanie i inspekcja terenu

● inwentaryzacje miejsc trudno dostępnych 

● dokumentacja postępu prac na budowie

● obliczania ilości robót ziemnych

● wizualizacje 3D inwestycji

● weryfikacje przedmiarów



DIGITALIZACJA
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LEAN

● optymalizacja procesów 

KONTROLA UKŁADANIA MMA

● zarządzanie procesem

● optymalizacja logistyki i wbudowania

● dokumentacja 
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ROZWÓJ INNOWACJI I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

LABORATORIUM TPA

● akredytowana jednostka badawcza

● rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii podczas 
realizacji projektów budowlanych przez STRABAG

● optymalizacja procesów i technologii budowlanych

● zapewnienie jakości wykonawstwa

● ekspertyzy i rekomendacja wyboru materiałów

● diagnostyka i projektowanie nawierzchni

● badania i pomiary laboratoryjne i polowe



Cicha nawierzchnia z asfaltu 
modyfikowanego granulatem 
gumowym, pozyskanym ze 
zużytych opon samochodowych.
Miejsce wbudowania                         
A2, obwodnica Poznania
ul. Parzniewska, Pruszków 

RUBBERBIT®

Pionierska technologia wykonania 
nawierzchni betonowej o ciągłym 
zbrojeniu przy wykorzystaniu    
prętów z włókna szklanego 
wzmocnionego polimerami (GFRP). 
Miejsce wbudowania                 
A1, MOP Starcza Wschód (odcinek 
eksperymentalny) 

NAWIERZCHNIA O CIĄGŁYM 
ZBROJENIU

Nawierzchnia z asfaltów modyfi-
kowanych, o wydłużonym okresie 
eksploatacji z 20 do 50 lat. Podbu-
dowa elastyczna, wysokoodporna 
na zmęczenie; warstwa wiążąca     
z wysokim modułem sztywności, 
wytrzymała na koleinowanie.
Miejsce wbudowania 
S8, odc. Opacz - Paszków

NAWIERZCHNIA 
DŁUGOWIECZNA

Nawierzchnia luminescencyjna wy-
konana z innowacyjnych materia-
łów o fosforescencji wydłużonej do 
10 h. Zwiększa widoczność w nocy 
bez zużycia energii elektrycznej. 
Miejsce wbudowania           
ścieżka rowerowa, Lidzbark 
Warmiński 

LUMIPHALT®

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
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Lewarowanie budynku Central Point https://www.youtube.com/watch?v=JQotBXploWM

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE 
I ANALIZA EKSPERCKA
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CENTRALNE BIURO TECHNICZNE POLSKA
● międzynarodowy know-how Koncernu STRABAG
● innowacyjne projektowanie
● projekty koncepcyjne konstrukcji
● projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji
● analizy i projekty geotechniczne
● posadowienie obiektów, obudowy wykopów, 

hydrotechnika
● koordynacja 
● optymalizacja 
● opinie, analizy, ekspertyzy techniczne, weryfikacja 

projektów zewnętrznych



TEAMCONCEPT3
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WSPÓLNY SUKCES ŁĄCZY

komunikacja

kompetencje

przejrzystość

stałe koszty stały termin gwarancja jakości

STRABAG teamconcept oznacza wiążące partnerstwo, które tworzy zaufanie i zapewnia ciągłą 
optymalizację kosztów, terminów i jakości.

https://www.strabag-teamconcept.com/pl/
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BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW

Jeśli wszystkie kompetencje spotkają się na wczesnym etapie, projekt może być realizowany bezpiecznie     
i zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. To stwarza warunki do wspólnego utrzymania kosztów pod 
kontrolą.

FAZA 
PRZYGOTOWAWCZA
(projektowanie / planowanie)

FAZA 
REALIZACJI
(realizacja / użytkowanie)

przebieg kosztów na projekcie budowlanym

wpływ na koszty
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MODEL PARTNERINGOWY

Projektowanie

analiza 
potrzeb

sprawdzanie 
opłacalności 

doradztwo 
techniczne

Realizacja (faza budowy) 

zarządzanie 
projektem

zapewnienie 
jakości

praca 
budowlana

uruchomienie wspólny controlling
Planowanie (wstępna faza budowy)

zarządzanie 
planowaniem

ustalenia, kontrola, 
optymalizacja 

kosztów

koncepcja 
logistyki

sporządzanie 
umów

sprawdzanie 
planowania

wspólne ustalenie 
zakresu                    

i specyfikacji prac

przedmiary 
robót

oferta
wspólne porozu-

mienia z urzędami

harmonogram
wybór/ zapytanie 
podwykonawców

Użytkowanie

konserwacja rewitalizacja
zarządzanie przebu-
dową i rozbudową

Facility 
Management
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NARZĘDZIA OPEN TOOLS

Kontrola kosztów
Zarządzanie 

ryzykiem
Współpraca BIMZakupy centralne

Optymalna
realizacja

Planowanie
System zarządzania 
BHP i środowiskiem

Zapewnienie jakości Planowanie 
zarządzania obiektem

Koordynacja 
projektowa



KONCERN4

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i5HHXWIOc94&t



SPRZEDAŻ W REGIONACH 2020

● sprzedaż 15,4 mld €

● zysk 399 mln € 

● pracownicy 74.340

● lokalizacje >700 w ponad 80 krajach

● rozwój innowacji: ponad 1.000 inżynierów w Centralnym Dziale 
Technicznym, ok. 950 pracowników w niezależnej jednostce 
laboratoryjnej TPA (jakość i innowacje)

● udział kapitału własnego: >30%

FAKTY I LICZBY 2020 SILNE RYNKI

EUROPEJSKI KONCERN TECHNOLOGICZNY 
W BRANŻY BUDOWLANEJ
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Niemcy
47%

Austria
16%

Europa Środkowo-
Wsch., w tym Polska

24%

reszta Europy
8%

reszta świata
5%

Oman
Abu Zabi

Katar

Kolumbia

Chile



STRUKTURA ORGANIZACYJNA
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1) STRABAG BRVZ - rachunkowość, finanse, IT, podatki, nieruchomości, Human Resources, ubezpieczenia, wsparcie w procesach zarządzania, zarządzanie ryzykiem; 2) STRABAG 
BMTI - zarządzanie bazą sprzętową i flotą samochodową; 3) TPA - zarządzanie jakością, doradztwo techniczne, zapewnienie jakości, zarządzanie innowacjami, bezpieczeństwo / zdrowie 
/ środowisko i zarządzanie energią; 4) CML - prekwalifikacja, zarządzanie umowami i usługi prawne; 5) Centralny Dział Techniczny - rozwój innowacji, doradztwo techniczne, wiedza 
ekspercka, projektowanie koncepcyjne i wykonawcze, kontrola i weryfikacja dokumentacji; 6) STRABAG Innowacje i Digitalizacja - rozwój przedsiębiorstwa

Północ + Zachód Południe + Wschód Międzynarod. + branże specjalistyczne

Polska, Niemcy, kraje Beneluksu,
państwa skandynawskie, głębokie 

posadowienie, obiekty hydrotechniczne

Austria, Szwajcaria, Węgry, Czechy, 
Słowacja, państwa adriatyckie, państwa 
bałkańskie, ochrona środowiska, Rosja

Projekty międzynarodowe, tunele, usługi, 
działalność deweloperska w zakresie 

nieruchomości i infrastruktury drogowej, 
materiały budowlane

Segmenty operacyjne

Business 
Compliance

Komunikacja 
Koncernu

Rewizja 
Wewnętrzna

Koncernowe Oddziały Sztabowe

Oddziały Centralne

1) 2) 3) 4) 5) 6)
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INWESTOR
Immobel Poland

WARTOŚĆ
39 mln €

POWIERZCHNIA
28 000 m2

TERMIN REALIZACJI 
2019 – 2021

● nowoczesny obiekt biurowy o wysokości 93 m, z 24 
kondygnacjami nadziemnymi i 4 podziemnymi

● lokalizacja u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej –
nad tunelami Warszawskiego Metra, na skrzyżowaniu linii     
1 i 2

● nadwieszenie budynku nad tunelem metra                              
od kondygnacji +4

● w trakcie realizacji konstrukcji zmiana schematu 
statycznego przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych

CENTRAL POINT, WARSZAWA
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Lewarowanie budynku https://www.youtube.com/watch?v=JQotBXploWM



INWESTOR
STRABAG

WARTOŚĆ CAŁEJ 
INWESTYCJI
30 mln €

POWIERZCHNIA
12 700 m2

TERMIN REALIZACJI 
2016 - 2019

● pierwszy w Polsce hotel sieci Motel One

● dwie bryły architektoniczne, wyższa 12-kondygnacyjna

● 333 pokoje hotelowe, sala konferencyjna, bar

● łazienki w technologii modułowej

● prace prowadzone zgodnie z wymogami certyfikacji      
LEED Gold

WARSZAWA CHOPIN MOTEL ONE, WARSZAWA
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Budowa https://www.youtube.com/watch?v=rQF45b3xBH4



INWESTOR
Treimorfa Project

WARTOŚĆ
91 mln €

POWIERZCHNIA
63 000 m2

TERMIN REALIZACJI 
2017 - 2020

● największe wielofunkcyjne centrum biznesowe w Krakowie

● kompleks 5 budynków o charakterze biurowo-usługowo-
mieszkalnym, z czterogwiazdkowym hotelem Radisson RED 
i dwukondygnacyjnym garażem dla 600 pojazdów

● 27-kondygnacyjna wieża Unity Tower (102,5 m) - obecnie 
najwyższy budynek w Krakowie 

● prace prowadzone zgodnie z wymogami certyfikacji      
LEED Gold

Gotowy obiekt https://www.youtube.com/watch?v=ZAOrLCUmCNs&t

UNITY CENTER, KRAKÓW
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INWESTOR
Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk SA

WARTOŚĆ
40 mln €

DŁUGOŚĆ
1,5 km

TERMIN REALIZACJI 
2019 – 2021

● przebudowa i rozbudowa nabrzeża portowego na długości 
ponad 1,5 km 

● realizacja prac m.in. na odcinku czynnego nabrzeża, na 
którym odbywają się przeładunki statków

● wykorzystanie specjalistycznego sprzętu pływającego 
STRABAG, m.in. pontonów transportowych o nośności do 
500 t, dźwigów i palownic ustawionych na pontonach oraz 
holowników

NABRZEŻE OLIWSKIE W PORCIE GDAŃSK

lipiec 202136



INWESTOR
Guardian Częstochowa

WARTOŚĆ
38 mln €

POWIERZCHNIA
71 000 m2

TERMIN REALIZACJI 
2018 – 2020 

● rozbudowa i modernizacja huty szkła w formule projektuj      
i buduj, etap II

● 6 nowych obiektów produkcyjno-magazynowych

● budowa linii do produkcji szkła płaskiego typu „float” 

● nowy coater, wykorzystujący zaawansowaną technologię do 
przetwarzania standardowego szkła float w wydajne szkło 
niskoemisyjne (Low-E) oraz przeciwsłoneczne o wysokiej 
efektywności energetycznej 

● silos pieca wykonany w technologii ślizgowej od poziomu 0

HUTA GUARDIAN POLAND II, CZĘSTOCHOWA
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KONSORCJUM
Erbud (Lider), STRABAG

INWESTOR
SZRM st. Warszawy

WARTOŚĆ STRABAG
31,5 mln €

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
48 200 m2

TERMIN REALIZACJI 
2016 – 2021

● szpital miejski dla warszawskich dzielnic Ursynów i Wilanów

● 3 budynki z miejscem na 310 łóżek 

● m.in. laboratoria, przychodnia, oddziały położniczy, chirurgii 
ogólnej, ginekologiczny, intensywnej terapii, chorób 
wewnętrznych i ratunkowy 

● na dachu budynku lądowisko dla śmigłowców

● przyspieszenie prac wykończeniowych w celu otwarcia 
jednostki dla pacjentów chorych na COVID-19 

SZPITAL POŁUDNIOWY, WARSZAWA
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INWESTOR
MZD m.st. Warszawy

WARTOŚĆ
3,2 mln €

POWIERZCHNIA
10 000 m2

TERMIN REALIZACJI 
2021

● przebudowa Placu Pięciu Rogów u zbiegu ulic: Brackiej, 
Chmielnej, Kruczej, Zgoda i Szpitalnej

● nowa przestrzeń publiczna w ścisłym centrum z dużą ilością 
zieleni, fontanną i strefą pierwszeństwa ruchu pieszych 

● nawierzchnia: płyty z betonu architektonicznego; warstwa 
ścieralna wykonana w technologii terazzo z mieszanki 
kruszywa kamiennego zatopionego w matrycy betonowej na 
białym cemencie z dodatkiem białego piasku                          
o właściwościach antypoślizgowych i estetycznych

PLAC 5 ROGÓW, WARSZAWA

lipiec 202139

Rozpoczęcie prac https://www.youtube.com/watch?v=bc1Zpk-Ws3w



INWESTOR
GDDKiA

WARTOŚĆ
299 mln €

DŁUGOŚĆ
32 km

TERMIN REALIZACJI 
2015 – 2019

● dwujezdniowa droga, po 2 pasy ruchu w każdą stronę 

● nawierzchnia z betonu cementowego

● węzeł drogowy Woźniki, 4 miejsca obsługi podróżnych 
(MOP), obwód utrzymania autostrady (OUA), 54 obiekty 
inżynierskie

● 100-metrowy odcinek doświadczalny z wykorzystaniem 
prętów z włókna szklanego GFRP do zbrojenia nawierzchni 
drogowej (MOP Starcza)

● nagroda Budowa Roku 2019 w kategorii obiektów 
drogowych przyznana przez PZiTB

A1, ZAWODZIE - PYRZOWICE
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Końcowy etap realizacji https://www.youtube.com/watch?v=MeRrm7abcM0



INWESTOR
Autostrada Wielkopolska S.A.

WARTOŚĆ
45 mln €

DŁUGOŚĆ
16 km

TERMIN REALIZACJI 
2018 – 2019

● trzeci pas autostradowej obwodnicy Poznania oddany do 
użytkowania 1,5 roku przed terminem

● budowa prowadzona przy nieprzerwanym ruchu pojazdów 
na autostradzie A2

● nawierzchnia ścieralna oraz warstwa wiążąca w technologii 
modyfikacji asfaltu granulatem gumowym RUBBERBIT® 
opatentowanej przez STRABAG

● większa wytrzymałość i odporność nawierzchni na 
koleinowanie w lecie i pękanie w zimie

● skrócenia drogi hamowania o 25%

A2, OBWODNICA POZNANIA
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● budowa 24-kilometrowej drogi ekspresowej od węzła 
Góraszka do końca obwodnicy Kołbieli

● 2 kontrakty w formule projektuj i buduj

● 5 nowych węzłów drogowych: Góraszka, Wiązowna, 
Otwock, Ostrów i Kołbiel

● nawierzchnia wykonana w technologii betonu cementowego

● od Góraszki do Wiązownej droga dwujezdniowa o trzech 
pasach ruchu w każdym kierunku, w dalszym przebiegu      
z dwoma pasami ruchu

S17, LUBELSKA – KOŁBIEL
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INWESTOR
GDDKiA

WARTOŚĆ
165,5 mln €

DŁUGOŚĆ
24 km

TERMIN REALIZACJI 
2016 – 2020



INWESTOR
ZDW w Lublinie

WARTOŚĆ
51,5 mln €

DŁUGOŚĆ 
35 km

TERMIN REALIZACJI 
2018 - 2019

● rozbudowa 35-kilometrowego odcinka drogi o nawierzchni 
bitumicznej, szerokości jezdni 7 m i poboczy 2 x 1,5 m

● przebudowa 42 skrzyżowań

● budowa i modernizacja 9 obiektów mostowych, z których 
największy to nowy most drogowy przez rzekę Wieprz                   

● nowy tunel w nasypie linii kolejowej nr 30, w konstrukcji 
dwururowej o największej w Polsce średnicy (3,6 m) dla 
ruchu pieszego i rowerowego

DW 815, PARCZEW - LUBARTÓW
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Budowa i gotowy obiekt https://www.youtube.com/watch?v=cOqBR6ZqGCw&t



INWESTOR
PKP PLK

DŁ. PRZĘSŁA NURTOWEGO
116 m

TERMIN REALIZACJI 
2018 – 2020 

● nowy most z torem kolei aglomeracyjnej, pierwszy z 3 
budowanych przez STRABAG w Krakowie na linii E-30, 
Kraków Gł. Towarowy – Rudzice

● unikalne w Europie rozwiązanie inżynierskie - łukowa 
konstrukcja „network arch” 

● przęsło tworzy sprężony pomost podwieszony za pomocą 
prętowych wieszaków do łuków ze stalowych 
kształtowników stężonych układem rur 

● nagroda główna w konkursie im. Maksymiliana Wolffa              
w kategorii dużych obiektów mostowych

MOST KOLEJOWY PRZEZ WISŁĘ, KRAKÓW
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Gotowy obiekt https://www.youtube.com/watch?v=hGGtDx2ZDAA



INWESTOR
PKP PLK

WARTOŚĆ
209 mln €

NOWE TORY  30 km
SIEĆ TRAKCYJNA 30 km

TERMIN REALIZACJI 
2017 - 2022

● modernizacja linii kolejowej E-30 w formule projektuj i buduj

● największy projekt kolejowy w Krakowie

● przebudowa 4 stacji i 4 przystanków kolejowych, 

● budowa torów linii aglomeracyjnej i 2 nowych przystanków 
kolejowych.

● 55 obiektów inżynieryjnych: 3 mosty na Wiśle, wiadukty, 
przejścia pod torami, estakady i kładki dla pieszych

● przełożenie wodociągu z istniejącego mostu pod dno Wisły

E-30, KRAKÓW GŁ. TOWAROWY – RUDZICE 
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Prace w toku https://www.youtube.com/watch?v=ky0_4uyvw38&t



INWESTOR
PKP PLK

WARTOŚĆ
18 mln €

NOWE TORY  10,5 km
SIEĆ TRAKCYJNA 14 km

TERMIN REALIZACJI 
2017 - 2020

● modernizacja linii obwodowej na odc. Warszawa Gołąbki/ 
Warszawa Zach. – Warszawa Gdańska - kolejny etap 
przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego

● przebudowa m.in. 3 przystanków kolejowych: Warszawa 
Koło, Warszawa Kasprzaka, Warszawa Zachodnia P8; 3 
wiaduktów kolejowych i 3 kładek dla pieszych

● budowa 2 przystanków: Warszawa Obozowa i Warszawa 
Powązki

LINIA OBWODOWA, WARSZAWA
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INWESTOR
PKP PLK

WARTOŚĆ
221 mln €

DŁUGOŚĆ 
51 km

TERMIN REALIZACJI 
2020 - 2022

● modernizacja dwóch odcinków o łącznej długości ponad 51 km 
na linii kolejowej E59 z Poznania do Szczecina

● przebudowa 5 stacji kolejowych: Miały, Drawski Młyn, 
Dobiegniew, Bierzwnik, Słonice

● modernizacja torów i sieci trakcyjnej, budowa 71 rozjazdów

● budowa 15 mostów, 3 wiaduktów i przebudowa 16 przejazdów 
kolejowych

● zwiększenie prędkości przejazdu pociągów pasażerskich do 
160 km/h

E-59, WRONKI – KRZYŻ,  DOBIEGNIEW - SŁONICE
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Prace torowe na doc. Wronki – Krzyż                                                                              Prace trakcyjne na odc. Wronki – Krzyż 
https://www.youtube.com/watch?v=B9Xv6qwZDFg https://www.youtube.com/watch?v=sUwf22PT5M0
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