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Infra SILESIA S.A. to spółka z grupy DB.
Łączny potencjał naszych firm pozwala nam na wykonanie nawet 
najtrudniejszych zadań z branży budownictwa kolejowego.

DB Cargo Polska S.A. – to ponad 243 lokomotyw elektrycznych 
i spalinowych różnych typów, w tym także manewrowych, ponad 3112 
wagonów różnych typów, w tym samowyładowczych do przewozu kruszyw 
mineralnych, dziesiątki platform, sprawne służby dyspozytorskie, które 
zarządzają odpowiednim zabezpieczeniem logistyki.

Infra SILESIA S.A. – to własne podbijarki szlakowe i rozjazdowe, zgarniarki 
tłucznia, koparki dwudrogowe, oczyszczarka tłucznia, drezyny, ponad 
75 wykwalifikowanych robotników torowych podzielonych na brygady, 
pracujących pod nadzorem 23 toromistrzów, diagnostów nawierzchni 
torowej i uprawnionego nadzoru inżynierskiego, oraz 18 automatyków 
urządzeń srk i 35 elektromonterów instalacji elektroenergetycznych – także 
pod nadzorem uprawnionych inżynierów. 

Jesteśmy przekonani, że nasz potencjał i projekty zrealizowane 
ku zadowoleniu naszych Klientów potwierdzają nasze kompetencje.

Naszą misją jest kompleksowa i efektywna realizacja zadań 

inwestycyjnych, modernizacji i remontów w zakresie infrastruktury 

kolejowej. 

Udostępniamy zarządzaną przez nas sieć kolejową przewoźnikom oraz 

projektujemy i wdrażamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych 

wymagań naszych Klientów. 

Rozwijamy potencjał firmy tak, by jakość naszych usług wyprzedzała ich 

oczekiwania.

MISJA RYNKOWA
   Infra SILESIA



Infra SILESIA S.A. zarządca infrastruktury kolejowej

Jesteśmy jedną z jedenastu firm w Polsce zarządzających in-
frastrukturą kolejową na podstawie autoryzacji bezpieczeń-
stwa wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Nasz podstawowy produkt stanowią drogi kolejowe udo-
stępnianie przewoźnikom do przewozu towarów. Obecna, 
zoptymalizowana sieć kolejowa to 57 km linii kolejowych 
normalnotorowych na terenie województw: śląskiego i ma-
łopolskiego, stanowiąca ważny element systemu transpor-
towego regionu zwłaszcza, że sieć ta łączy się w wielu 
miejscach z sieciami innych zarządców infrastruktury ko-
lejowej (PKP PLK S.A., CTL Maczki Bór S.A., Jastrzębska 
Spółka Kolejowa Sp. z o.o. i Kopalnia Piasku Kotlarnia – 
Linie Kolejowe Sp. z o.o.).

Z naszych usług korzysta ponad dwudziestu przewoźni-
ków kolejowych.

Wielkość zarządzanej przez nas infrastruktury:
n tory: 175 km
n rozjazdy: 404 szt.
n przejazdy kolejowo-drogowe:  33 szt.
n obiekty inżynieryjne: 44 szt.
n budynki posterunków technicznych: 27 szt.

Zadania realizowane przez Zarządcę:
n udostępnianie dróg kolejowych do przewozu towarów
n prowadzenie ruchu kolejowego
n utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapew-

niającym bezpieczeństwo ruchu.

Prawidłowe i bezpieczne przejazdy pociągów na sieci za-
rządzanej przez Spółkę realizuje będące mózgiem syste-
mu przewozowego własne Centrum Prowadzenia Ruchu.

Priorytet stanowi niezmiennie dbałość o bezpieczeństwo ru-
chu kolejowego oraz poszanowanie środowiska naturalnego. 

Infra SILESIA to odpowie-
dzialny, dobrze zorgani-
zowany i nade wszystko 
doświadczony zarządca 
infrastruktury. Zarządza-
na sieć kolejowa zapewnia 
bezpośrednie, a często je-
dyne połączenie kolejowe 
dla kluczowych firm pol-
skiej gospodarki.

Świadczymy ponadto usłu-
gi doradcze w zakresie:

n nadawania statusu infra-
strukturze kolejowej

n opracowania Statutów, Regulaminów i Cenników.



Utrzymanie
      bocznic kolejowych
i centrów logistycznych

Świadczymy usługi kompleksowego utrzymania infrastruktury 
kolejowej bocznic przemysłowych i centrów logistycznych: 
n bieżące utrzymanie i diagnostyka nawierzchni torowej,
n bieżące utrzymanie i diagnostyka urządzeń srk,
n utrzymanie obiektów inżynieryjnych,
n utrzymanie i serwis urządzeń łączności przewodowej 
     i radiołączności pociągowej ze szczególnym 
    uwzględnieniem funkcjonowania systemu RADIO – STOP
n utrzymanie torów i rozjazdów w okresie zimowym.

Zaufali nam m.in.: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Katowicki 
Holding Węglowy S.A., EDF Fenice Poland, EDF Rybnik S.A., 
PG Silesia Sp. z o.o., CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., CEZ 
Skawina S.A., Fortum Zabrze S.A., Huta Cynku „Miasteczko 
Śląskie” S.A.

Ponadto utrzymujemy infrastrukturę kolejową zarządzanych 
przez nas linii kolejowych i bocznic.



Linie i stacje kolejowe 
       realizacje projektów
   budowlanych

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 w torze nr 1 na odcinku 
Ostrzeszów – Antonin od km 59,710 do km 70,562 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 
na odcinku Ostrzeszów – Ostrów Wlkp.”

n Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
n Wykonawca: Konsorcjum Infra SILESIA S.A.
 / DB Cargo Polska S.A.
n Wartość: 19,8 mln PLN netto
n Rok: 2014

Zakres prac:
projekt i wykonanie robót nawierzchniowych: wymiana 
nawierzchni, szyn i podkładów, naprawa przejazdów 
kolejowych, wymiana rozjazdów; przebudowa peronu 
p.o. Niedźwiedź Wlkp.; roboty naprawcze obiektów 
inżynieryjnych (przepusty, mosty); roboty branży automatyki 
kolejowej (stacyjne i szlakowe urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym); roboty branży energetycznej (przebudowa sieci 
trakcyjnej).

Rewitalizacja linii kolejowej nr 132 na odcinku Paczyna 
– Toszek – Błotnica Strzelecka w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy – Pyskowice – 
Błotnica Strzelecka”

n Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
n Wykonawca: Konsorcjum Unitor B Sp. z o.o.
 / Infra SILESIA S.A.
 / Leonhard Weiss GmbH
n Wartość: 31,1 mln PLN netto
n Rok: 2013

Zakres prac:
projekt i wykonanie robót nawierzchniowych, podtorzowych 
i drogowych: wymiana nawierzchni torów szlakowych 
i stacyjnych, wymiana szyn i podkładów, oczyszczenie 
mechaniczne podsypki, ścinanie ław torowiska; rewitalizacja 
obiektów inżynieryjnych; przebudowa peronów; roboty 
branży elektroenergetycznej i automatyki (srk).



Naprawa toru bocznicowego LW „Bogdanka” S.A.
w km 19,000 – 24,000

n Klient: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
n Wykonawca: Infra SILESIA S.A.
n Wartość: 20,7 mln PLN netto
n Rok:  2014 – 2015
  Inwestycja zakończona 3 miesiące  
                 przed planowanym terminem 

Linie i bocznice kolejowe 
       realizacje projektów budowlanych

„Prace na linii kolejowej 273 na odcinku Rudna 
Gwizdanów – Głogów”

n Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
n Wykonawca: Konsorcjum firm Infra SILESIA S.A. 
     / DB Cargo Polska S.A.
n Wartość: 66,7 mln PLN netto
n Rok:  2015 – 2017

Zakres prac: 
m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, 
wykonawczej i powykonawczej; realizacja 
robót budowlanych, do których należą: 
nawierzchnia i podtorze, urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym (srk), urządzenia i układy 
elektroenergetyki, obiekty inżynieryjne, 
przejazdy, geologia.

Zakres prac: 
ciągłe podnoszenie toru szlakowego przy pomocy 
maszyn do specjalistycznych robót torowych; 
budowa dwóch obiektów inżynieryjnych – 
mostu i przepustu typu ViaCon; przebudowa 
trzech przejazdów i drogi serwisowej przy torze 
bocznicowym; przebudowa urządzeń srk; roboty 
ziemne polegające na zabudowie geosyntetyków, 
zabudowie nasypu i odbudowie umocnienia 
i udrożnienia rowów odwadniających.



Linie i stacje kolejowe 
       realizacje projektów
   budowlanych

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla 
zadania pn.: „Roboty budowlane na liniach kolejowych 
nr 140 I 158 na odcinku Rybnik – Chałupki”

n Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
n Wykonawca: Infra SILESIA S.A. 
n Wartość: 8,1 mln PLN netto
n Rok: 2017 (w realizacji)

Zakres prac:
m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej 
i powykonawczej; realizacja robót torowych i podtorzowych 
na stacji Olza, remont budynku nastawni, szeroki zakres 
robót związanych z przebudową urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym (srk).

Wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – 
Szczecin Główny szlak Wołów – Małowice Wołowskie oraz Grębocice – Głogów realizowanego w ramach projektu 
„Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku Wrocław – Głogów”

n Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
n Wykonawca: Konsorcjum firm Infra SILESIA S.A.
 / PBS Transkol Sp. z o.o. 
n Wartość: 62,5 mln PLN netto
n Rok: 2017 (w realizacji)

Zakres prac:
projekt i wykonanie robót nawierzchniowych: wymiana 
nawierzchni, szyn i podkładów, naprawa przejazdów 
kolejowych, wymiana rozjazdów; przebudowa peronu 
p.o. Niedźwiedź Wlkp.; roboty naprawcze obiektów 
inżynieryjnych (przepusty, mosty); roboty branży automatyki 
kolejowej (stacyjne i szlakowe urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym); roboty branży energetycznej (przebudowa sieci 
trakcyjnej).



Kontakt

Infra SILESIA S.A.
ul. Kłokocińska 51

44-251 Rybnik

tel./fax +48 32 739 48 10
 sekretariat.infrasilesia.pl@deutschebahn.com

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000226089
NIP 6422873251, REGON 278339792

Kapitał zakładowy wpłacony: 
1.442.000,00 PLN

www.infrasilesia.pl
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