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GRUPA  MOTA-ENGIL

Grupa Mota-Engil jest obecna na rynku już od 67 lat, a jej działalność 

wyróżnia kultura przedsiębiorczości i innowacyjność w ciągłym poszu-

kiwaniu nowych horyzontów.

Mota-Engil prowadzi działalność gospodarczą z zakresu budowni-

ctwa i zarządzania infrastrukturą w sektorach: inżynierii i budowy, 

środowiska i usług środowiskowych (gospodarka odpadami, gospo-

darka wodna, porty, logistyka, energia oraz utrzymanie), projektów 

transportowych (drogi, mosty, transport miejski) oraz wydobycia. 

Jej działania mają bardzo zróżnicowany i wielonarodowy charakter.  

Jako portugalski lider zajmujący miejsce w rankingu 30 największych 

europejskich grup budowlanych, Spółka jest obecna na 3 kontynen-

tach, w 20 krajach, na 3 różnych obszarach geograficznych – w Euro-

pie, Afryce i Ameryce Łacińskiej, zawsze spełniając rygorystyczne stan-

dardy dotyczące jakości i potencjału niezbędnego do prowadzenia 

inwestycji na każdym z tych rynków i ugruntowując swoją międzyna-

rodową pozycję.

Mota-Engil posiada udziały w ponad 200 spółkach i zawdzięcza 

swoją pozycję na rynku wyznawanym wartościom oraz tożsamości 

kulturowej, osadzonej w wyjątkowej, zintegrowanej wizji przyszłości: 

polegającej na jeszcze większej internacjonalizacji, innowacyjności 

i konkurencyjności Grupy w ujęciu globalnym.

Międzynarodowa
zdywersyfikowana
wizja przyszłości



MOTA-ENGIL  GROUP

The Mota-Engil Group has a business record of 67 years, marked by a 

culture of entrepreneurship and innovation in a constant search for 

new horizons. 

Carrying out its business activity in construction and infrastructure 

management in the segments of Engineering and Construction, Envi-

ronment and Services (waste, water, ports, logistics, energy and mai-

ntenance), Transportation Concessions (highways, bridges and under-

ground transportation) and Mining, Mota-Engil’s operations currently

have a diversified and multinational profile.

As a leader in Portugal with a consolidated position in the ranks of 

the 30 largest European construction groups, Mota-Engil is making its 

mark on three continents and in 20 countries, in three distinct geo-

graphical areas – Europe, Africa and Latin America, maintaining the 

same standards of strict compliance, quality and capacity for execu-

tion in each market that allow Mota-Engil to assert itself internatio-

nally.

With holdings in over 200 companies, Mota-Engil assumes a position 

in the market according to the values and cultural identity of the orga-

nisation, grounded in a unique and integrated strategic vision for the 

Mota-Engil of the future: a more international, innovative and compe-

titive Group on the global scale.

An international
and diversified
vision for the future



PRzyGOTOWANI 
NA PRzySzŁOŚĆ

PREPAREd fOR 
ThE  fUTURE

AfRyKA
AMERyKA
ŁACIŃSKA

EUROPA

Grupa Mota-Engil

The Mota-Engil Group

Mota-Engil coraz mocniej 
zaznacza swoją obecność  
na rynkach światowych 

Mota-Engil’s presence  
in the world is constantly 
growing 

 Peru 
 Meksyk 
 Brazylia 
 Kolumbia 

 Angola 
 Malawi 
 Mozambik 

 Rep. zielonego Przylądka 
 Wyspy Św. Tomasza i Książęca 
 zambia 
 zimbabwe 
 Ghana 

 Rep. Południowej Afryki 

 Słowacja 
 Węgry 

 Polska 
 hiszpania 

 Irlandia 
 Czechy 

 Portugalia 



OBSzARy dzIAŁALNOŚCI     BUSINESS AREAS

Budownictwo i inżynieria
Engineering and Construction
•	 Infrastruktura / Infrastructures
•	 Budownictwo wodno-lądowe / Civil construction
•	 Nieruchomości / Real estate
•	 Inne / Other business areas

Środowisko i usługi środowiskowe
Environment and Services
•	 Gospodarka odpadami / Waste
•	 Gospodarka wodna / Water
•	 działalność portowa i logistyka / Ports and Logistics
•	 Usługi różne / Multiservices
•	 Energia / Energy

Projekty transportowe
Transport Concessions
•	 drogi / highways
•	 Autostrady / Motorways
•	 Mosty / Bridges
•	 Koleje / Railways
•	 Transport miejski / Underground

Wydobycie
Mining
•	 Prace poszukiwawcze / Prospecting
•	 Wydobycie / Extracting
•	 Obsługa kopalni, kamieniołomów / Exploration



7
PAŃSTW

Portugalia
Polska
hiszpania
irlandia
czechy
słowacja
Węgry

Europa
Mota-Engil posiada ugruntowaną pozycję w Europie, opar-

tą na modelu biznesowym, dzięki ktoremu umocniła swoją 

obecność na rynku międzynarodowym i zajęła miejsce pośród 

30 największych grup gospodarczych w Europie w obszarze 

budownictwa. Grupa działa w 7 europejskich państwach, 

gdzie posiada udziały w ponad 150 przedsiębiorstwach z wie-

lu sektorów. Grupa Mota-Engil słynie ze swoich umiejętności 

technicznych, a jako lider wielu sektorów portugalskiej gospo-

darki, jak np. budownictwo wodno-lądowe, roboty publiczne, 

gospodarka odpadami, obsługa logistyczna, budownictwo 

portowe czy projekty wodne, wyznacza swojej organizacji 

ścieżkę nieustannego wzrostu. 

Poza Portugalią, Mota-Engil jest także obecna na innych 

rynkach Europy, gdzie dała się poznać jako godny zaufania 

partner w realizacji projektów infrastrukturalnych w Europie 

Środkowej, od 16 lat pracując na rozpoznawalność na rynku 

polskim.

PROJEKTy  KTóRE BUdUJą PRzySzŁOŚĆ



PROJECTS    ThAT dRIVE ThE fUTURE

7
COUNTRIES

Portugal
Poland
spain
ireland
czech republic
slovakia
hungary

Europe
Mota-Engil holds a distinguished position in Europe, based 

on a diversified business model that has allowed it to 

strengthen its international presence, currently placing the 

group among the 30 largest European economic groups in 

the area of construction, with operations in seven coun-

tries and holdings in more than 150 companies in various 

areas of business. Known for its technical skill and being a 

leader in Portugal in various sectors like civil construction 

and public works, waste management, port and logistic op-

erations and water concessions, the Mota-Engil Group has 

been able to guarantee a trajectory of permanent growth 

for the organisation. 

Besides its presence in Portugal, Mota-Engil has positioned 

itself in other European markets as a trustworthy partner 

for the development of sustainable projects in the areas of 

infrastructures, in the regions of Central Europe, in particu-

lar, where it has worked for 16 years and earned a promi-

nent position in the Polish market.



MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE

Mota-Engil Central Europe wchodząca w  skład grupy Mota-

-Engil rozpoczęła swoją działalność w  Polsce w  1997 r.  wraz 

z  przyznaniem jej dwóch kontraktów na budowę i  odbudowę 

142 obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu autostrady 

A4, odcinek: Wrocław-Prądy oraz Prądy-Nogawczyce.  W  1998 

roku Mota-Engil zakupiła przedsiębiorstwo drogowe pod nazwą  

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych S.A. a dwa lata 

później, przedsiębiorstwo mostowe - Przedsiębiorstwo Budowy 

Mostów w Lubartowie Sp. z o.o. Na skutek fuzji pomiędzy tymi 

dwoma podmiotami, 1 grudnia 2004 r.  powstała spółka Mota-

-Engil Polska S.A.

Po powstaniu spółki Mota-Engil Polska S.A., istotną część jej 

strategii rozwojowej stanowiło rozszerzenie działalności poza 

budownictwo drogowo-mostowe na inne obszary biznesowe, 

mianowicie na rynek nieruchomości a także na projekty zwią-

zane z  ochroną środowiska, pracami elektroenergetycznymi  

i budową sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Poprzez zakup dwóch kamieniołomów, Mota-Engil Central Eu-

rope umocniła swoją pozycję na rynku budowlanym, stając się 

spółką samowystarczalną i niezależną od zakłóceń oraz fluktu-

acji rynkowych. 

Jednocześnie, Grupa Mota-Engil przeprowadzała znaczące in-

westycje w renowację oraz w nabycie nowego sprzętu ciężkie-

go, nowych lokali oraz w rekrutację i kształcenie młodej kadry.  

W  2010 r. Mota-Engil zmieniła nazwę na Mota-Engil Central 

Europe oraz zakupiła Przedsiębiorstwo Robót drogowo-Mo-

stowych w Lublinie.

Stworzenie Mota-Engil Central Europe S.A. wyznacza okres 

przejścia z Modelu Wielobiegunowego na Model Korporacyj-

ny, przy zachowaniu zintegrowanej strategii dla Europy Środ-

kowej o zasięgu międzynarodowym.

W  kwietniu 2011 roku Mota-Engil Central Europe stała się 

głównym udziałowcem firmy Eltor S.A., specjalizującej się 

m.in. w wykonawstwie prac elektroenergetycznych.



MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE

Mota-Engil Central Europe being a part of Mota-Engil Group 

began its activity in Poland in 1997. It was awarded two 

contracts for the construction and reconstruction of 142 

bridge structures along the A4 motorway sections Wrocław-

Prądy and Prądy-Nogawczyce. In 1998 Mota-Engil purchased 

a road construction company, Krakowskie Przedsiębiorstwo 

Robót drogowych S.A. and in 2000 a bridge construction 

company, Przedsiębiorstwo Budowy Mostów w Lubartowie 

Sp. z o.o. As a result of a merger between these two entities 

the company Mota-Engil Polska S.A. was established on 

december 2004.

After Mota-Engil Polska S.A. was founded, the essential part of 

its development strategy was the expansion of activity beyond 

road and bridge construction to other business areas such as 

real estate market, as well as projects related to environmental 

protection and water supply / sewerage networks construction 

and electrical power works.

With the acquisition of two stone quarries, Mota-Engil Central 

Europe consolidated a stronger position in the construction 

sector, by becoming self-sufficient and independent from 

market disruptions or fluctuations.

Simultaneously Mota-Engil Group made some significant 

investments in the renovation and acquisition of new heavy 

equipment and of new premises, as well as in the recruitment 

and training of young staff. In 2010 Mota-Engil Polska S.A. 

changed its name to Mota-Engil Central Europe S.A. and 

purchased the road and bridge construction company named 

Przedsiębiorstwo Robót drogowo-Mostowych w Lublinie.

The change to Mota-Engil Central Europe S.A. marked the 

period of transition from the multi-polar model to a corporate 

model with an integrated strategy for Central Europe and with a 

transnational scope.

In April 2011 Mota-Engil Central Europe became the main 

shareholder of Eltor S.A., specializing, among other things, in the 

execution of electrical power works.



WIzJA

WARTOŚCI

MISJA
 Stworzenie wartości współdziałającej ze strategią zrównoważonego 

 wzrostu i podążającej za kodeksem etycznym firmy. 

 Stać się kluczowym graczem w Europie Centralnej łączącym siłę dużej 

 korporacji wraz z umiejętnościami i elastycznością niewielkiej firmy. 

 Dążenie do doskonałości. 

 Praca zespołowa, harmonia i wzajemne zaufanie. 

 Ciągły rozwój naszych pracowników. 



MISSION

VALUES

VISION
 To become a key player in Central Europe developing strenghts of a big 

 company along with skills and flexibility of a small company. 

 Ambition to excellence. 

Team work, harmony and mutual trust. 

Permanent development of our employees. 

 Value creation aligned with a strategy  

 of sustainable growth guided by the company Ethics Code. 



 Environmental services 

 Civil engineering 

 Railways 

OBSZARY BIZNESOWE

Usługi środowiskowe 

Kolej 

Budownictwo ogólne 

 PPP Projects 
 Projekty PPP

 Bridge construction 
Budownictwo mostowe 



 Concessions 

 Road construction 

 Real estate 
 Nieruchomości 

 Budownictwo drogowe 

 Koncesje 
 PPP Projects 

 Electrical Power Works 
 Prace elektroenergetyczne 

BUSINESS AREAS



KLUCZOWE PROjEKTY 
 Od początku istnienia, Mota-Engil zakończyła ponad  

 500 projektów w Europie Środkowej. 

 budowa autostrady a4, Nogawczyce-kleszczów

Construction of the A4 motorway, Nogawczyce-Kleszczów

budowa autostrady a2, konin-koło

Construction of the A2 motorway, Konin-Koło

Przebudowa dk7, zabornia-chyżne

Reconstruction of National Road no.7, zabornia-Chyżne

rozbudowa dk7, Myślenice-Pcim

Expansion of National Road no.7, Myślenice-Pcim

Przebudowa autostrady a4, balice-opatkowice

Reconstruction of the A4 motorway, Balice-Opatkowice

budowa autostrady a4, zgorzelec-krzyżowa

Construction of the A4 motorway, zgorzelec-Krzyżowa

budowa drogi ekspresowej s3, Gorzów Wlkp.-skwierzyna

Construction of express road no.3, Gorzów Wlkp.-Skwierzyna

budowa autostrady a4, Wrocław-Prądy – mosty

Construction of the A4 motorway, Wrocław-Prądy – bridges

zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej s8,  

jeżewo-białystok

Construction of express road no.8, Jeżewo-Białystok



KEY PROjECTS
 Since the beginning of its activity in Central Europe,  

 Mota-Engil completed more than 500 projects. 

budowa drogi ekspresowej s8, Wrocław-oleśnica

Construction of express road no.8, Wrocław-Oleśnica

budowa drogi ekspresowej s7, skarżysko-Występa

Construction of express road n0.7, Skarżysko-Występa

budowa drogi ekspresowej s3, Międzyrzecz-sulechów

Construction of express road no.3, Międzyrzecz-Sulechów

budowa obwodnicy Przemyśla

Construction of the Przemyśl bypass

budowa drogi ekspresowej s17, kurów-bogucin

Construction of express road no. 17, Kurów-Bogucin

budowa drogi ekspresowej s8, syców-kępno-Wieruszów

Construction of express road no. 8, Syców-Kępno-Wieruszów

budowa linii tramwajowej kst etap 2, kraków

KST tram line extension phase 2, Cracow

budowa mostu w Połańcu

Construction of the bridge in Połaniec



budowa apartamentów „Wileńska”, kraków

Construction of “the Wileńska” Apartments, Cracow

budowa apartamentów „kordylewski”, kraków

Construction of “the Kordylewski” Apartments, Cracow

budowa struktury kompleksu zabudowy  

usługowo-apartamentowej „angel Wings”, Wrocław

Construction of the structure “Angel Wings”,  

residential and commercial buildings complex, Wrocław

budowa zespołu mieszkaniowego  

„fajny dom”, etap 1-4, kraków

Construction of “the fajny dom” Apartment  

and commercial complex, phase 1-4, Cracow 

zaprojektowanie oraz budowa parkingu  

podziemnego „Nowy targ”, Wrocław

design and construction of an underground car park  

“Nowy Targ”, Wrocław

budowa i modernizacja biblioteki Głównej  

Województwa Mazowieckiego, Warszawa

Construction and modernization of the main library  

Mazovia Voivodeship, Warsaw



budowa zespołu budynków stołówki i parkingu 

wielopoziomowego, Wrocław 

Student Cultural zone and a Multi-Storey car park,  

Wrocław 

justin center kompleks mieszkalno-usługowy,  

Wrocław

Justin Centre Complex consisting of a commercial areas  

and apartments, Wrocław

city island apartamenty, Wrocław 

City Island Apartments, Wrocław 

rozbudowa regionalnego Portu Lotniczego 

Port Lotniczy Lublin s.a. (świdnik)

Expansion of the Regional Airport:  

Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) 

budowa hangarów dla statków powietrznych  

w porcie lotniczym rzeszów jasionka

Construction of aircraft hangars together with an apron  

in the Rzeszów-Jasionka airport

rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110kv  

Glinki, szczecin

Modernization and Extension of the hV Electrical  

Substation Glinki 220/110kV, Szczecin



Jakość i zasoby Ludzkie
Od początku swojego istnienia, w  Mota-Engil Central Europe funk-

cjonuje System zarządzania Jakością, który jest nieustannie dosko-

nalony i  modernizowany. Stawiamy sobie ambitne cele wynikające 

z naszych standardów jakości, promując kulturę zarządzania zorien-

towaną na zadowolenie naszych klientów, pracowników i innych za-

interesowanych osób. Naszym pracownikom zapewniamy stały roz-

wój i ocenę ich kompetencji. Systematycznie prowadzimy szkolenia 

wewnętrzne oraz zewnętrzne, programy szkoleniowe Akademia ME, 

Akademia Biznesu, Active School, KnowME more. firma wprowadziła 

także opis funkcji i  kompetencji i  corocznie przeprowadza badanie 

klimatu organizacyjnego wśród pracowników mając na celu stały 

rozwój i dążenie do doskonałości. 

Środowisko
Mota-Engil Central Europe kształtuje swoje działania tak, by dążyć 

do świadomej ochrony środowiska. Jesteśmy odpowiedzialni wo-

bec przyszłych pokoleń, dlatego wciąż będziemy dbać o  środowi-

sko, działając zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju promowaną 

przez grupę Mota–Engil, a nasze działania związane z zasobami natu-

ralnymi odpowiadają najwyższym standardom światowym. Identyfi-

kujemy, oceniamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko, sto-

sując innowacyjne metody gospodarki odpadami. Systematycznie 

podnosimy świadomość i kompetencje naszych pracowników oraz 

angażujemy się w  proces komunikacji zewnętrznej, szukając con-

sensusu z lokalną społecznością i inwestorem.

Quality and human Resources
Since the incorporation of Mota-Engil Central Europe S.A., a Qual-

ity Management System, which is constantly being improved and 

modernized has functioned in the company. We have set ambitious 

goals within our quality standards, promoting a management cul-

ture focused on the satisfaction of our customers, employees and 

other interested parties. We provide our employees with opportuni-

ties to develop and assess their competences. Thanks to long-term 

co-operation we have obtained knowledge and experience which 

allows us to provide our customers with the highest-quality service 

standards. There are internal and external trainings, as well as train-

ing programmes such as the ME Academy, Business Academy, Active 

School and KnowME more. The company has also introduced the 

description of functions and competences and performs an internal 

audit on an annual basis, bearing the constant development and the 

pursuit of excellence in mind.

Environment
Mota-Engil Central Europe S.A. consciously tailors its activities aimed 

at environmental protection. We take responsibility towards the fu-

ture generation, that is why we shall always take care of the natural 

environment in accordance with the Idea of Sustainability promoted 

by Mota – Engil Group, we comply with the highest world standards in 

terms of natural resources. We identify, assess and minimize our im-

pact on the environment by applying innovative methods of waste 

management. We systematically increase the awareness and compe-

tences of our employees and partners, we get involved in the process 

of social communication, searching for a consensus with local com-

munities and with investors.

SPOŁECzNA  OdPOWIEdzIALNOŚĆ BIzNESU



Community
Social responsibility plays an important, strategic role in Mota-

Engil Central Europe. The main areas of social responsibility of 

business that the company becomes involved in include the road 

safety. 

In May 2010, the company launched a long-term socio-education-

al campaign “Safely to the destination!”. The campaign is targeted 

at drivers and pedestrians, parents and children, teenagers as well 

as cyclists, and is focused on many actions undertaken in Poland 

all year round. 

In 2011 the “Safely to the destination!” campaign was supported 

by a well-known theatre and television actress, founder of the 

“Nadzieja” (hope) foundation – Ms. dorota Stalińska. Together, we 

conducted many educational classes in the whole country. In 2012 

also Maja Włoszczowska, the cross-country MTB world champion, 

decided to support the idea of Mota-Engil. 

 2013 is an exceptional year for the “Safely to the destination!” 

campaign. It brings about the introduction in Poland of an innova-

tive educational program entitled the “Road Show”. The program 

is aimed at young people aged 15-24 and “brings together” all the 

participants of road accidents, i.e. the police, the fire brigade, the 

emergency ambulance service, the victims of road accidents and 

the families of victims . It includes reflections and testimonies of 

direct witnesses and participants of the accidents.

The company is a signatory of European Road Safety Charter. 

Społeczność
Odpowiedzialność społeczna pełni istotną, strategiczną rolę 

w Mota-Engil Central Europe. Jednym z głównych obszarów w ra-

mach społecznej odpowiedzialności biznesu, w które czynnie an-

gażuje się firma,  jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W maju 2010 roku firma rozpoczęła długoterminową kampanię 

społeczno-edukacyjną „Bezpiecznie do celu!”. Kampania jest skie-

rowana do kierowców, pieszych, rodziców, dzieci, młodzieży, ro-

werzystów i obejmuje liczne  akcje w ciągu całego roku organizo-

wane w różnych miejscach Polski.

W 2011 roku kampanię „Bezpiecznie do celu!” wspierała znana 

aktorka teatralna i telewizyjna, założycielka fundacji „Nadzieja”, 

p. dorota Stalińska. Wspólnie przeprowadzono wiele zajęć edu-

kacyjnych na terenie całego kraju. W  2012 roku kampanię zdecy-

dowała się wesprzeć także Maja Włoszczowska, Mistrzyni Świata 

w kolarstwie górskim. 

2013 rok to rok wyjątkowy dla kampanii „Bezpiecznie do celu!”. 

Rok, kiedy udaje się wprowadzić  na polski grunt nowy, innowa-

cyjny program edukacyjny pod nazwą „Road Show”, skierowany 

do młodzieży w wieku 15-24 lat. Program, który łączy w jednym 

miejscu wszystkich uczestników wypadku, m.in. Policję, Straż 

Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, ofiary oraz rodziny ofiar śmier-

telnych. zawiera refleksje i zeznania bezpośrednich świadków 

i uczestników wypadków drogowych.

firma jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ru-

chu drogowego.

CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITy



KONTAKT CONTACT

biuro główne w krakowie:
Mota-Engil Central Europe S.A. 
ul. Wadowicka 8 W 
30-415 Kraków 
 
tel. (48) 12 664 80 00 
fax (48) 12 664 80 01 

biuro w Warszawie:
Mota-Engil Central Europe S.A. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa

contact@mota-engil-ce.eu
www.mota-engil-ce.eu

       www.facebook.com/motaengilCE


