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GGT SOLUTIONS S.A.

O firmie

Naszą siłą napędową jest możliwość rozwoju

W marcu 2021 r. firma GGT SOLUTIONS S.A. (dawniej 
PPI CHROBOK) obchodziła 30-lecie swojej działalno-
ści. Zakładając firmę, jej założyciele dostrzegli spore 
zapotrzebowanie rynku na firmy usługowe, działające 
w  sektorze inżynieryjnym w  zakresie zarówno robót 
bezwykopowych, jak również geoinżynieryjnych. Od 
tamtej pory, czyli już od 30 lat, nasze przedsiębior-
stwo stawia na innowacje, a  jego ciągły, intensywny 
rozwój sprawił, że z małej, rodzinnej firmy przewierto-
wej przeobraziliśmy się w dużą geoinżynieryjną spół-
kę akcyjną. Obecnie GGT Solutions wykonuje wszelkie 
prace geotechniczne i realizuje najróżniejsze zadania 
inżynieryjno-budowlane zarówno na rynku polskim, 
jak i europejskim.

Dynamiczny rozwój, rosnące zapotrzebowanie na 
specjalistyczne usługi oraz inwestycje w kolejne jed-
nostki sprzętowe umożliwiły firmie szybkie rozsze-
rzenie wachlarza usług. Doprowadziło to w  2007 r. 
do konieczności podziału firmy na dwie spółki. Sze-
roki asortyment robót umożliwiał działania zarówno 
w  zakresie przewiertów, zabezpieczeń wykopów, jak 
również wzmocnienia i  posadowienia konstrukcji. 
Stałe zapotrzebowanie na nasze usługi, wynikające 
ze znacznego wzrostu planowanych nowych inwesty-
cji, obudziło w  nas potrzebę unowocześniania firmy, 
udoskonalenia posiadanych technologii oraz lepszej 
i bardziej efektywnej pracy. 

Pozycja na rynku geoinżynieryjnym

Nasza firma posiada bogatą ofertę w zakresie geo-
inzynierii. W związku z ciągle rosnącym zapotrzebo-
waniem na tym rynku, firma stale rozwija swoją bazę 
sprzętową i  realizuje szereg inwestycji związanych 
z  szeroko rozumianą geotechniką. Zakupując kolej-
ne jednostki, zarówno do wibracyjnego i statycznego 
pogrążania grodzic, pali oraz rur stalowych, jak rów-
nież do pozostałych technologii. Realizacja inwesty-
cji na terenach zurbanizowanych, wraz ze znajdują-
cymi się w  sąsiedztwie budynkami, infrastrukturą 
podziemną i  naziemną, umożliwiła nam realizację 

szeregu różnorakiego typu zabezpieczeń wykopów 
na terenie całego kraju. Zakres działalności przed-
siębiorstwa w obrębie geotechniki obejmuje wykony-
wanie robót związanych z  zabezpieczaniem głębo-
kich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych 
w  większości dostępnych typoszeregów oraz przy 
pomocy pali wierconych i  kolumn jet-grouting. Po-
nadto firma posiada doświadczenie w wykonywaniu 
mikropali, kotew oraz gwoździ gruntowych. Oferu-
jemy także wbijanie rur i  kształtowników stalowych 
dla potrzeb tymczasowych podpór mostowych lub 
dla ścianek berlińskich. W gamie oferowanych usług 
znajduje się również wykonywanie pali przemiesz-
czeniowych FDP oraz CFA, a także przesłon przeciw 
filtracyjnych.

Działamy też bezwykopowo 

Dzięki zakupieniu i zastosowaniu znacznie nowocze-
śniejszych jednostek sprzętowych, oprócz przewier-
tów wykonywanych dotychczas za pomocą pras hy-
draulicznych, zaczęliśmy także realizować przewierty 
w technologiach mikrotunelingu oraz horyzontalnych 
przewiertów sterowanych HDD (ang. Horizontal Direc-
tional Drilling). Przełom w realizacji robót przewierto-
wych miał miejsce w 2013 r., kiedy przedsiębiorstwo 
budowało magistralę wodociągową w północnej czę-
ści Wrocławia. Właśnie to zadanie, poza niespełna 
trzykilometrowym odcinkiem rurociągu wykonanym 
w  technologii mikrotunelingu, pozwoliło spółce zre-
alizować pierwsze dwa przekroczenia HDD o średnicy 
DN 700 mm pod dnem Odry na odcinku 285 mb. Wcze-
śniejsze przekroczenia wykonywane przez spółkę 
w tej technologii były możliwe w znacznie mniejszych 
średnicach. Przełamanie tej bariery skłoniło zarząd 
firmy do zakupu wiertnicy Herrenknecht HK 100C. 
Obecnie firma dysponuje jeszcze mocniejszą jednost-
ką sprzętową z tego segmentu – HK 250T, zakupioną 
w 2020 r. Dzięki dużemu zaufaniu, do jakości i termi-
nowości wykonywanych przez nas prac, wiele firm 
z  branży gazowej oraz kanalizacyjnej zaangażowało 
nas do kolejnych realizacji przekroczeń o długościach 
przewyższających 1000 mb. w jednym odcinku.
W  bardzo krótkim czasie od zakupu maszyny, udało 
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się zrealizować najdłuższe w Polsce na tamten czas 
przewierty z wykorzystaniem rur kielichowych z żeli-
wa sferoidalnego pod rzeką Oławka w  pobliżu Wro-
cławia, przekroczenia pod Wisłą w Toruniu przy uży-
ciu rur zgrzewanych PE oraz cały szereg przekroczeń 
w obrębie sieci gazowych. 

Wdrażanie technologii Direct Pipe

Dynamiczna rozbudowa sieci gazowych w  Polsce, 
otwartość spółek na nowoczesne rozwiązania w  po-
łączeniu z nieustannym rozwojem naszej firmy zarów-
no, jeśli chodzi o  wiercenia w  technologiach mikro-
tunelingu, jak i wiercenia horyzontalnego, umożliwiły 
GGT Solutions zakup odpowiednich maszyn i wdroże-
nie technologii Direct Pipe. Pierwsze dwa przewierty 
w tej technologii w Polsce odbyły się w 2016 r. w ra-
mach realizacji budowy gazociągu DN1000 relacji 
Czeszów–Wierzchowice. Dzisiaj GGT Solutions ma na 
swoim koncie ponad 21 przewiertów tego typu.
Efektywność i bezpieczeństwo technologii Direct Pipe 
jak również spełnienie przez firmę GGT Solutions 
bardzo wysokich kryteriów jakościowych i kontrakto-
wych na etapie prekwalifikacji umożliwiły firmie na-
wiązanie współpracy z koncernami takimi jak Bonatti 
S.p.A. oraz Saipem S.p.A., dla których zrealizowali-
śmy z  sukcesem przekroczenia na takich zadaniach 
jak budowa gazociągu Trans Adriatic Pipeline na te-
rytorium Grecji czy gazociągu przesyłowego „Granica 
Bułgarska–Granica Węgierska” na terytorium Serbii. 
Ciekawostką jest fakt, że w 2018 r. nasza spółka wy-
konała 39% wszystkich przekroczeń w technologii Di-
rect Pipe na świecie. Rok 2020 zakończyliśmy za to 
rekordowym przekroczeniem Wisły rurami stalowymi 
o średnicy DN1200 w celu usunięcia awarii kanalizacji 
w Warszawie, a w  roku 2021 zakończyliśmy z powo-
dzeniem II etap tej samej inwestycji. To kolejny suk-
ces przy użyciu tej technologii z uwagi na najdłuższy 
tego typu przewiert realizowany w  Polsce. Aby za-
pewnić naszym klientom jak najlepszą, jakość wyko-
nywanych usług, w 2021 r. zakupiliśmy, jako pierwsza 
firma na świecie, prototypową maszynę przewiertową 
w technologii Direct Pipe, umożliwiającą wiercenie do 
średnicy 700 mm. 

Zintegrowany System Zarządzania

Spółka GGT Solutions S.A w grudniu 2018 r. wdrożyła 
Zintegrowany System Zarządzania w zakresie, jakości 
zgodnie z normą PN-EN ISO 9001: 2015 oraz środowi-
ska zgodnie z normą PN-EN ISO 14001: 2015. Celem 
naszej firmy jest uzyskanie pełnego zaufania i zado-
wolenia Klientów oraz innych stron zainteresowanych 
z  oferowanych usług o  odpowiedniej jakości, reali-
zowanych z  troską o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 
oraz  bezpieczeństwo powszechne, jak również mini-
malizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez 
stosowanie najwyższej jakości sprzętu, spełniającego 
wymagania prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań związanych z ochroną środowiska. Realizu-
jąc wszelkie projekty na poszczególnych kontraktach, 
nasi pracownicy kierują się zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Zobowiązani są do przestrzegania obowią-
zujących przepisów, a także prowadzenia prac w taki 
sposób by nie szkodzić środowisku.

Podsumowując!

Jesteśmy dumni z naszej historii! Jubileusz firmy GGT 
Solutions S.A  zainspirował nas do podsumowania 
dziejów działalności naszej spółki oraz namówienia 
Państwa do śledzenia naszych kolejnych projektów, 
z którymi będziemy mierzyć się w nadchodzących la-
tach. 

Zapraszamy więc do zapoznania się z  naszą ofertą 
przedstawioną w tym katalogu oraz do kontaktu ce-
lem nawiązania współpracy. 
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REALIZACJE

Osiągnięcia przy nietypowych inwestycjach

Budowy wielkich obiektów sportowych
– Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Ślą-
skiego w  Chorzowie czy Baltic Areny w  Gdańsku. 
Tempo realizacji tych inwestycji wymagało solidno-
ści i  terminowości – zwłaszcza w kontekście zbliża-
jących się wtedy Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej 
EURO 2012. Dla przedstawionych inwestycji realizo-
waliśmy kotwy gruntowe, zabezpieczenia wykopu 
oraz stałe mury oporowe.

Realizacje konstrukcji hydrotechnicznych
w  ramach zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ta-
kich jak Wrocławski Węzeł Wodny, stopień wodny 
Malczyce, modernizowane obwałowania Wisły, Odry 
oraz Sanu. Głównym celem tych zadań było zabezpie-
czenie i przeciwdziałanie sytuacjom powodziowym.

Prace przy wzmocnieniu obwałowań, wykonaniu śluz 
i zabezpieczeń powodziowych
(wraz z  usuwaniem skutków), podczas stanów za-
grożeń powodziowych w 2010 r. w Bieruniu, Otałęży, 
Wietrzychowicach i  Warszawie. Realizacja tych za-
bezpieczeń wymagała szybkiej, wręcz natychmiasto-
wej, reakcji w  celu rozpoczęcia robót jeszcze przed 
nadejściem fali powodziowej lub, jak to miało miej-
sce w  Bieruniu, w  celu umożliwienia wycofania wód 
powodziowych do naturalnego koryta, a  tym samym, 
umożliwienia powrotu mieszkańcom do swych gospo-
darstw domowych.

Budowę kolektorów kanalizacyjnych w Gdańsku 
– kolektor Ołowianka, w Warszawie – kolektor Bura-
kowski Bis, Marymoncka. Dla powyższych kolektorów 
nasze przedsiębiorstwo wykonało 90 szybów umoc-
nionych w  technologii ścianki szczelnej z odcięciem 
od wód gruntowych za pomocą wtłaczanego zaczynu 

cementowego w  technologii iniekcji wysokociśnie-
nowej lub z  zakotwieniem grodzic w  grunty nieprze-
puszczalne. Dzięki wyborowi takiego rozwiązania pro-
wadzenie prac mikrotunelowych mogło odbywać się 
w  systemie ciągłym bez konieczności prowadzenia 
dodatkowego odwodnienia oraz obniżenia poziomu 
wód gruntowych, co mogłoby wywołać niekontrolowa-
ne osiadanie sąsiadujących obiektów. Realizacje tego 
typu zabezpieczeń wymagały dużej precyzji w prowa-
dzeniu prac od projektu po wykonawstwo. Z  sukce-
sem dla kolektora w  Warszawie udało się pogrążyć 
grodzice o  długości 23 m, co w  gęstej zabudowie 
miejskiej stanowiło swoisty wyczyn. 

Roboty przy podporach mostowych, zabezpiecze-
niach liniowych, umocnieniach wałowych oraz przy 
murach oporowych w technologii ścianek szczelnych 
z grodzic stalowych
na głównych drogach krajowych i autostradach. Jedną 
z  ciekawszych inwestycji realizowanych przez przed-
siębiorstwo była budowa drogi S7 w  rejonie Nowe-
go Dworu Gdańskiego. Zrealizowaliśmy tam nasze 
największe zadanie związane z  zabudową grodzic 
o  długości do 22 m, w  ilości niespełna 170 tys. m2  
(tj. prawie 20 tysięcy ton zainstalowanej stali), co można 
przyrównać do konstrukcji dwóch wież Eiffla.

PATRZĄC WSTECZ NA OSTATNIE 30 LAT DZIAŁALNOŚCI FIRMY, WRACAMY PAMIĘCIĄ DO NIETYPOWYCH  
PROJEKTÓW W REALIZACJI KTÓRYCH MIELIŚMY SWÓJ UDZIAŁ. 

PONIŻEJ PRAGNIEMY PZREDSTAWIĆ NAJCIEKAWSZE Z NICH. 
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REALIZACJE

Nagrodzone realizacje 

2011
za przygotowanie komór technologicznych niezbędnych do zrealizowania największego 
mikrotunelu w Europie o długości 5714 m i średnicy 2800 mm przy budowie oczyszczalni 
ścieków Czajka

2014
za wykonanie dwóch równoległych przewiertów (2 × 655 m, DN600) w technologii HDD pod 
rzeką Oławą w ramach budowy magistrali we Wrocławiu 

2017
za pierwsze w Polsce przekroczenie bezwykopowe DN1000 w technologii Direct Pipe (1164 m) 
oraz HDD (2190 m), wykonane w ramach budowy gazociągu Czeszów–Wierzchowice 

2018
za europejski projekt w  technologiach bezwykopowych, obejmujący dwie instalacje ga-
zociągu 48’’ (598 m, 655 m) w  technologii Direct Pipe w  ramach budowy Trans Adriatic 
Pipeline w Grecji 

2020
za europejski projekt w  technologiach bezwykopowych, w  ramach którego przedsiębiorstwo 
wykonało dziewięć przekroczeń Direct Pipe (łącznie 3979 m), dziewięć przekroczeń HDD 
(łącznie 3979 m) oraz osiem mikrotuneli (474 m) dla budowy gazociągu DN1000 Strachocina 
–Pogórska Wola

2020
za projekt roku – dla przekroczenie HDD rzeki Wisły w ramach realizacji inwestycji, obej-
mującej budowę farmy wiatrowej Jasna. 

ZA SWOJE OSIĄGNIĘCIA NA PRZEŁOMIE LAT FIRMA GGT SOLUTIONS
OTRZYMAŁA SZEREG NAGRÓD, MIĘDZY INNYMI: 



GEOINŻYNIERIA
T E C H N O L O G I A



GEOINŻYNIERIA
T E C H N O L O G I A

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W DZIEDZINIE GEOINŻYNIERII
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GEOINŻYNIERIA

Zabezpieczenia wykopów oraz konstrukcje oporowe

Opis technologii

Ścianki szczelne z grodzic stalowych są to konstrukcje 
oporowe, które wykonywane są z  podłużnych elemen-
tów stalowych wprowadzanych w  grunt. Elementy te 
nazywane brusami lub grodzicami, pogrążane są jeden 
obok drugiego, jednocześnie wpasowując element na-
stępny w zamek poprzedniego. Ścianki szczelne stano-
wią najczęściej stosowaną technologię zabezpieczenia 
wykopów oraz murów oporowych, a także ograniczania 
napływu wód gruntowych do wykopu. 

Do zabezpieczeń najczęściej stosowane są profile GU 
o  parametrach dostosowanych zarówno do warunków 
gruntowo-wodnych, głębokości wykopu, jak i obciążenia 
za ścianką.
Proces wykonywania ściany rozpoczyna się od pogrąże-
nia skrajnej, narożnej grodzicy. Pierwsza grodzica, pod-
noszona przez odpowiednio dobraną jednostkę sprzęto-
wą, ustawiana jest w wytyczonym miejscu, a następnie 
wbijana przy użyciu kafara, wibromłota lub prasy hydrau-
licznej. Technologie pogrążenia każdorazowo powinien 
dobrać wykonawca w  zależności od wspomnianych 
wcześniej warunków oraz własnego doświadczenia. 
Pogrążenie prowadzi się aż do osiągnięcia zamierzo-

nej głębokości. W  trakcie pogrążania grodzic używane 
są specjalne szczęki zaciskowe zabezpieczające przed 
odchyleniami ściany. 

Ze względu na charakter obudowy
rozróżnia się:

• Ścianki tymczasowe, jako rozwiązanie pomocnicze 
w  realizacji innych prac, stanowiące tymczasowe 
zabezpieczenie wykopu przed napływem wód grun-
towych lub/i  umożliwiające uzyskanie wykopów 
o znacznych głębokościach,

• Ścianki tracone stanowiące mury oporowe, konstruk-
cje wzmacniające lub stanowiące przegrody przeciw-
filtracyjne.

Ścianki takie pracują w  schemacie wspornikowym lub 
pośrednio podparte np. poprzez rozpory, ściągi lub ko-
twy gruntowe.

Ze względu na sposób pogrążenia
rozróżnia się:

• Ścianki pogrążane poprzez wbijanie,
• Ścianki pogrążane poprzez wwibrowywanie,
• Ścianki pogrążane poprzez wciskanie.
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Zalety technologii:

• możliwość zabezpieczenia głębokich wykopów w te-
renach zurbanizowanych lub w  bliskim kontakcie 
z  np. infrastrukturą podziemną, obiektami, funda-
mentami itp.,

• możliwość tymczasowego zabezpieczenia wykopu, 
wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej, wzmocnie-
nia konstrukcji podporowych, wykonanie konstrukcji 
nabrzeża, ramp, slipów, jazów, gurtów itp.,

• zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala 
na pracę w temperaturach ujemnych,

• możliwość dobierania sztywności na zginanie w zależ-
ności od potrzeb danego projektu,

• grunt za obudową nie zostaje wypłukiwany lub rozluź-
niany,

• relatywnie niewielkie koszt stosowania technologii 
ścianki szczelnej.
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GEOINŻYNIERIA

Wzmacnianie podłoża gruntowego 

Kolumny betonowe

Kolumny betonowe wykonywane w technologii wierconej 
(analogicznie do pali CFA) lub w technologii przemiesz-
czeniowej FDC (ang. Full Displacement Columns) są me-
todą wzmocnienia podłoża uwzględniającą współpracę 
kolumn z otaczającym gruntem. Dla wzmocnienia pod-
łoża gruntowego stosuje się kolumny betonowe z war-
stwą transmisyjną lub z bezpośrednim podparciem kon-
strukcji. Zastosowanie warstwy transmisyjnej pozwala 
na zachowanie jednorodności wzmacnianego podłoża 
i  charakteru posadowienia bezpośredniego, co skut-
kuje ograniczeniem ilości zbrojenia w  fundamentach. 
Kompozyt kolumny z gruntem pozwala na przeniesienie 
w głąb obciążeń oraz na znaczne ograniczenie osiadań. 
Posadowienie na podłożu wzmocnionym kolumnami be-
tonowymi stosowane jest pod stopy, ławy, płyty funda-
mentowe, pod posadzki przemysłowe, nasypy drogowe, 
kolejowe itp. 

Prace specjalistyczne polegające na wykonaniu pali 
i  kolumn w  ramach posadowienia pośredniego lub 
wzmocnienia podłoża realizowane są na podstawie 
autorskich projektów opracowywanych w dziale projek-
towym GGT Solutions S.A. 

Kolumny DSM

Wzmocnienie podłoża wykonane meto-
dą wgłębnego mieszania (ang. Deep Soil 
Mixing) polega na wymieszaniu cząstek 
gruntu z  materiałami wiążącymi, które 
w wyniku następującej reakcji chemicznej 
powodują powstanie struktury przypomi-
nającej formę sztucznego kamienia. Jako 
materiały wiążące najczęściej stosuje się 
różne rodzaje cementów – zwłaszcza cement 
hutniczy, który jest odporny na działanie agre-
sywnego środowiska, a  także dodatki, takie jak 
popioły lotne, żużle wielkopiecowe, bentonit lub 
mączkę wapienną. Materiały wiążące, ewentualne 
dodatki oraz parametry technologiczne mieszania 
przyjmuje się w zależności od warunków gruntowo-
-wodnych podłoża (parametry wytrzymałościowe 
ośrodka gruntowego, agresywność środowiska itp.), 
rodzaju konstrukcji oraz wielkości obciążeń.
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Technologia zagęszczania impulsowego RIC

(ang. Rapid Impact Compaction) jest metodą wzmoc-
nienia podłoża gruntowego poprawiającą parametry 
mechaniczne i  odkształceniowe gruntu. W  czasie za-
gęszczania impulsowego zmniejszana jest porowatość 
gruntu, co skutkuje zagęszczeniem i wyrównaniem jego 
parametrów, czego efektem jest zwiększenie nośno-
ści i  zmniejszenie osiadań posadawianych na wzmoc-
nionym podłożu konstrukcji. Wielokrotne impulsowe 
zagęszczanie (ok. 40-60 impulsów na minutę) jest 
realizowane poprzez kontrolowane spuszczanie z  nie-
dużej wysokości młota o wadze ok. 9 ton na specjalną 
stopę uderzeniową położoną na gruncie. Efektywność 
oraz zasięg zagęszczania zależne są od rodzaju grun-
tu i wysokości zwierciadła wody gruntowej w stosunku 
do powierzchni roboczej. W  korzystnych warunkach 
gruntowo-wodnych zasięg zagęszczenia wynosi do ok. 
6 m. Rozstaw punktów zagęszczania jest indywidual-
nie dobierany w  zależności od wymaganej głębokości 
wzmocnienia podłoża gruntowego, parametrów gruntu 
przed zagęszczaniem oraz wymaganych parametrów po 
zagęszczaniu.

Zagęszczanie impulsowe RIC jest nowoczesną i wydaj-
ną metodą wzmacniania podłoża gruntowego. Typowe 
zastosowania to:
• wzmocnienie gruntu na dużych powierzchniach: po-

sadzki przemysłowe, drogi i parkingi,
• wzmocnienie gruntu pod fundamenty: płyty fundamen-

towe, stopy i ławy,
• zagęszczanie, wyrównanie parametrów, redukcja pu-

stek w przypadku nasypów,
antropogenicznych np. odpadów pogórniczych itp.
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GEOINŻYNIERIA

Głębokie fundamentowanie

Pale CFA

Pale CFA (ang. Continous Flight Auger) mają bardzo 
szerokie zastosowanie w wielu segmentach budownic-
twa. Najczęściej są stosowane w  ramach głębokiego 
posadowienia obiektów komunikacyjnych, hydrotech-
nicznych i kubaturowych. Inne zastosowania pali CFA 
to m.in. palisady, obudowy berlińskie, pale kotwiące 
przeciwdziałające sile wyporu, bloki oporowe, palosłu-
py itp. 
Pale CFA wykonuje się za pomocą palownicy wyposa-
żonej w  głowicę obrotową i  ślimakowy świder ciągły 
bez orurowania. Po osiągnięciu projektowanej głębo-
kości wiercenia następuje faza podciągania świdra 
z jednoczesnym betonowaniem trzonu pala pod ciśnie-
niem. Po zakończeniu betonowania wprowadzane jest 
zbrojenie pala poprzez wciskanie ze wspomaganiem 
wibracyjnym. Typowe średnice pali CFA wykonywane 
przez GGT Solutions S.A. to 400, 500, 600 i 800 mm. 
Pale CFA wykonywane w oparciu o normę PN-EN 1536.

Najważniejszymi zaletami pali CFA są:
• możliwość wykonywania pali w bezpośrednim sąsiedz-

twie budynków i instalacji podziemnych ze względu na 
ograniczone przemieszczenia boczne gruntu,

• wykonywanie bez wibracji i przy niskim poziomie hała-
su,

• duża szybkość wykonania.
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Pale FDP

Pale FDP (ang. Full Displacement Piles) wykorzystywane 
są do pośredniego posadowienia fundamentów. Pale FDP 
należą do grupy pali przemieszczeniowych realizowanych 
zgodnie z normą PN-EN 12699. Pale FDP są wykonywane 
za pomocą palownicy wyposażonej w  głowicę obroto-
wą i w świder ze specjalną głowicą przemieszczeniową. 
Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy przemieszczeniowej 
grunt rozpychany jest na boki, a urobek nie jest wynoszo-
ny na powierzchnię. Opisywana technologia zdecydowa-
nie poprawia nośność pobocznicy pala. Po osiągnięciu 
projektowanej głębokości następuje faza betonowania, 
a  następnie pogrążane jest zbrojenie w  postaci kosza 
zbrojeniowego lub profilu stalowego. Typowe średnice 
pali FDP wykonywane przez GGT Solutions S.A. to 360 
i 400 mm.

Najważniejszymi zaletami pali FDP są:
• brak urobku wynoszonego na powierzchnię,
• duże nośności w porównaniu z  innymi palami tej sa-

mej średnicy,
• niskie zużycie betonu,
• bardzo duża szybkość wykonania oraz niskie koszty.
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Mikropale, mikropale kotwiące, kotwy gruntowe, 
gwoździe gruntowe

Opis technologii

Rodzina elementów konstrukcyjnych w  geotechnice, 
których charakterystyczną cechą jest mała średnica 
trzonu uformowanego w gruncie. Nazwa elementu jest 
pochodną funkcji, jaką ma pełnić w konstrukcji obiektu. 
Mikropale, mikropale kotwiące, kotwy gruntowe, gwoź-
dzie gruntowe należą do wysoko specjalistycznych 
robót geotechnicznych. Technologia ich wykonania ba-
zuje systemowych rozwiązaniach zgodnych z europej-
skimi normami. Aczkolwiek, każdy przypadek traktowa-
ny jest indywidualnie, gdzie rozpatrywane są wszystkie 
aspekty techniczne i ekonomiczne.
Wykonanie elementów nośnych z  wykorzystaniem 

jednej z  powyższych technologii polega na odwierce-
niu żerdzią wiertniczą, (która może również stanowić 
element konstrukcyjny) otworu wiertniczego. Podczas 
wiercenia podawany jest zaczyn cementowy umożli-
wiający odprowadzenie urobku powstałego podczas 
wiercenia. W  zależności od warunków wodno-grunto-
wych wiercenie może odbywać się z  zastosowaniem 
rur osłonowych, które stabilizują odwiert podczas wier-
cenia. Po wykonaniu odwiertu o projektowej długości, 
otwór wypełnia się zaczynem cementowym o  docelo-
wej gęstości oraz instaluje w nim element konstrukcyj-
ny będący żerdzią stalową lub kotwą linową. Zaczyn ce-
mentowy ma możliwość swobodnej penetracji w grunt 
oraz wszelkie szczeliny, spękania oraz kawerny, co 
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skutkuje wytworzeniem „postrzępionej”, ukorzenionej 
buławy iniekcyjnej. W zależności od rodzaju technolo-
gii dodatkowo wykonuje się iniekcję wtórną lub/i  tzw. 
sprężanie.

Technologie są powszechnie stosowane w wielu dzie-
dzinach budownictwa, m.in. do:

• posadowienia obiektów budowlanych i inżynierskich, 
• posadowienie obiektów w trudnych warunkach tere-

nowych,
• podchwytywania fundamentów, 
• jako palisady, obudowy wykopów,
• kotwienie elementów podlegających wyporowi, np. 

płyty denne,
• kotwienie ścian nabrzeży portowych, palisad, obu-

dów wykopów,
• stabilizacje osuwisk i zbrojenie skarp,



16

GEOINŻYNIERIA

Jet-grouting

Opis technologii

Technologia iniekcji strumieniowej (jet-grouting) jest 
szeroko rozpowszechniona w budownictwie komunika-
cyjnym, mostowym, hydrotechnicznym i kubaturowym. 
Elementy wykonane w  tej technologii (najczęściej ko-
lumny) znajdują zastosowanie, jako samodzielne po-
sadowienie, wzmocnienie podłoża, podchwycenie ist-
niejących fundamentów, pionowe i poziome przesłony 
zapobiegające filtracji wody.
Istotą technologii jest oddziaływanie wysokoener-
getycznego strumienia iniektu (najczęściej za-
czynu cementowego), który przecina i rozdrab-
nia strukturę masywu gruntowego. Drobiny 
gruntu łączą się z zaczynem, wypełniając 
wolne przestrzenie w podłożu i po zwią-
zaniu (petryfikacji) tworzą bryłę, tzw. 
tworzywa gruntowo-cementowego.

Proces formowania kolumny skła-
da się z następujących etapów:

• wywiercenie otworu przy użyciu 
żerdzi na projektowaną głębokość,

• rozluźnianie struktury gruntu poprzez 
jego skrawanie strumieniem wody bądź 
zaczynu cementowego (działanie może być 
wzmacniane sprężonym powietrzem),

• cementowanie i formowanie elementu poprzez tło-
czenie zaczynu cementowego pod ciśnieniem, pod-
czas podciągania żerdzi z równoczesnym jej obrotem.
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Do wykonania elementów w  technologii jet grouting, 
poza specjalną wiertnicą do wykonania elementów 
w technologii jet grouting niezbędna jest stacja robo-
cza, która składa się ze zbiorników na cement, dozow-
ników i mieszalników iniektu, agregatu prądotwórcze-
go, zestawu pomp i przewodów wysokociśnieniowych, 
służących do podawania iniektu. 

Geometria kolumny jest zmienna na długości i  zależy 
od rodzaju i stanu gruntu oraz parametrów iniekcji (ci-
śnienie i wydatek zaczynu mierzone w żerdzi iniekcyjnej, 
skład zaczynu oraz prędkość przesuwu i obrotów żerdzi 
iniekcyjnej). Rodzaj gruntu wpływa także na parametry 
wytrzymałościowe tworzywa gruntowo-cementowego. 
Grunty niespoiste łatwo ulegają erozji pod wpływem 
działania strumienia iniektu, dzięki temu materiał ko-
lumn jest jednorodny, natomiast w  gruntach spoistych 
o dużej kohezji kolumny cechują się dużą zmiennością 
kształtu i parametrów wytrzymałościowych.

Średnica kolumn wynosi zazwyczaj od 0,4 do 2,0 m. 
Kolumny iniekcyjne mogą być wykonywane, jako zbro-
jone. Do tego celu wykorzystywane są najczęściej 
kształtowniki stalowe lub rury grubościenne. Nośność 

kolumny iniekcyjnej związana jest w  głównej mierze 
z  wielkościami oporów tarcia występującymi wzdłuż 
pobocznicy.

Zalety technologii jet-grouting:

• duża wytrzymałość tworzywa gruntowo-cementowe-
go i znaczna nośność kolumn,

• mała wodoprzepuszczalność materiału,
• duża szczelność na styku tworzywa gruntowo-ce-

mentowego z betonem lub stalą,
• możliwość stosowania technologii w większości wa-

runków gruntowo-wodnych (poza gruntami organicz-
nymi),

• eliminacja drgań i wibracji podczas wykonawstwa,
• możliwość podchwycenia istniejących konstrukcji 

(np. fundamentów).
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INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Zdalne drążenia podziemnych tuneli Mikrotuneling

Technologia mikrotunelingu należy do jednej z  nowo-
czesnych, bezwykopowych metod budowy rurocią-
gów podziemnych. Jest ona wykorzystywana przede 
wszystkim do układania rurociągów i  rur osłonowych, 
które muszą spełniać ostre kryteria dotyczące przebie-
gu trasy oraz ich nachylenia. 

Mikrotuneling polega na zdalnym drążeniu tunelu spe-
cjalną głowicą mikrotunelingową z  pełną tarczą skra-
wającą, z jednoczesnym wprowadzaniem rur przecisko-
wych, które tworzą gotowy rurociąg. Wysoką dokładność 
układania rurociągu zapewnia laserowy system namie-
rzania oraz komputerowy system sterowania głowicą 
mikrotunelingową. Usuwanie urobku odbywa się me-
todą hydrauliczną (płuczka bentonitowa). Mieszanina 
bentonitu z urobkiem pompowana jest na powierzchnię, 

gdzie trafia do specjalnego systemu separacyjnego. Po 
oczyszczeniu ponownie kierowana jest do obiegu. Wier-
cenie tunelu odbywa się pomiędzy dwoma komorami 
technologicznymi – startową i odbiorczą. Bardzo często 
komora odbiorcza jednego odcinka jest zarazem starto-
wą odcinka następnego, bądź służy, jako komora końco-
wa dwóch odcinków zbiegających do niej. 

Najważniejsze realizacje

• wykonanie prac mikrotunelingowych rurami stalowy-
mi DN 800 o  łącznej długości 2128 mb na zadaniu 
„Budowa magistrali  wodociągowej Północnej, Opa-
towice – ul. Swojczycka – etap I B”;

• mikrotuneling z  zastosowaniem rur  żelbetowych 
DN1000 na odcinku 51 mb oraz  kamionkowych DN300-

Opis technologii 
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-DN600 na odcinku 1030 mb na zadaniu „Rozbudowa 
kanalizacji osiedlowej  Brochów Jagodno etap III”;

• wykonanie przekroczeń w  technologii mikrotunelu 
rurami o średnicy DN700 i DN900 o łącznej długości 
602 mb na zadaniu: „Budowa gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Ga-
łów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu 
granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin-
-Radkowice-Gałów-Wierzchowice”;

• mikrotuneling z  zastosowaniem rur stalowych 
DN1620 o długości 142,5 mb na zadaniu „Przebudo-
wa i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci  
wodociągowej magistralnej”  w  ramach kontraktu: 
„Przebudowa węzła „Murckowska” wraz  z  budową 
dróg dojazdowych”;

• Wykonanie 7 szt. instalacji o  całkoitej długości  
476 mb w  ramach budowy gazociągu DN1000 Cze-
szów – Kiełczów;

• wykonanie prac mikrotunelingowych rurami stalowy-
mi DN 1000, 1200 oraz GRP1400 o łącznej długości 
468 mb na zadaniu „Budowa Gazociągu DN1000 
MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”.



22

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Przewierty Sterowane HDD
(Horizontal Directional Drilling)

HDD należą do grupy przewiertów kierunkowych. To 
nowoczesna bezwykopowa technologia stosowana 
z powodzeniem od 50 lat na świecie. To przyjazna śro-
dowisku alternatywa wobec tradycyjnych metod ukła-
dania rurociągów. Technologia  ta umożliwia  instalacje 
przewodów  o  średnicach  od  kilkudziesięciu milime-
trów do około 1,5 m na długościach przekraczających 
3000m.  Technologia  daje  możliwość  ułożenia  kilku  
rur  w   jednym  otworze  wiertniczym  lub  w   rurze 
osłonowej.  
Przewierty sterowane to często stosowana technolo-
gia bezwykopowej budowy sieci podziemnych, szcze-
gólnie w  przypadku tzw. przeszkód terenowych, m.in. 
rzek, kanałów, dróg, autostrad, pasów startowych lot-
nisk, torów kolejowych. Technologię tę można stoso-
wać właściwie w każdym rodzaju gruntów, stosując od-
powiednie narzędzia urabiające i odpowiednio dobraną 
płuczkę wiertniczą. Wbudowywanie sieci podziemnych 
może odbywać się poniżej poziomu wody gruntowej.

Zalety technologii:
 
• Szeroki zakres długości i średnic instalowanych ruro-

ciągów i kabli.
• Wysoka precyzja instalacji, możliwość zastosowania 

złożonych trajektorii.
• Możliwość instalacji różnego rodzaju materiałów
• Możliwość wiercenia pod przeszkodami wodnymi 

i terenami niedostępnymi.
• Możliwość wiercenia we właściwie każdych warun-

kach gruntowych.

Wykonania przewiertu w  technologii HDD obejmuje 
cztery etapy

Wiercenie pilotowe 
W  etapie pierwszym, w  zaplanowanej osi rurociągu, 
wykonuje się otwór pilotowy pod  zaprojektowanej geo-
metrii otworu. W zależności od przewiercanych formacji 
gruntowych dobiera na jest odpowiednia metoda drąże-
nia tunelu (urabianie strumieniem płuczki lub z wykorzy-

staniem silnika wgłębnego). Postęp wiercenia i pozycja 
zestawu wiercącego jest monitorowany przez wgłębne 
systemy pomiarowe.

Rozwiercanie grutnu
W  tym etapie głowicę pilotową wymienia się na odpo-
wiedniej wielkości głowicę rozwiercającą, której typ 
zależy od przewiercanych warunków gruntowych. W za-
leżności od wielkości docelowego otworu wiertniczego 
dobierana jest odpowiednia ilość marszy rozwiercają-
cych. Żerdzie wiertnicze (odcinki przewodu wiertnicze-
go) dokręcane są sukcesywnie po stronie punktu wyj-
ścia.

Kalibracja otworu 
Potocznie zwana marszem czyszczącym. W  wypadku 
długich i/lub wielkośrednicowych wierceń, wykonywane 
są dodatkowe marsze sprawdzające stan jakościowy 
otworu.  Operacja kalibracji i  czyszczenia otworu pro-
wadzona jest do momentu osiągnięcia zadowalającego 
stanu jakościowego otworu przygotowanego do docelo-
wej instalacji rurociągu.

Wciąganie rurociągu
Właściwie przygotowany rurociąg 
umieszczany jest na podporach 
rolkowych, a następnie wciągany za 
pomocą przewodu wiertniczego do 
stabilnego otworu wiertniczego.  Pod-
czas tej fazy prac rurociąg połączony 
jest z  przewodem za pomocą łącznika 
obrotowego - krętlika, który uniemożliwia 
jego obrót w otworze wiertniczy.

Opis Technologii 
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Największe realizacje wykonane w zakresie 
technologii HDD przez GGT Solutions S.A:

• wykonanie przewiertów HDD z  instalacją gazocią-
gu DN1000 w  ramach budowy gazociągu wysokie-
go ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa na odcinku ZZU 
Czeszów – ZZU Wierzchowice w ramach budowy ga-
zociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) – 
Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice;

• wykonanie 4 przekroczeń terenów cennych przyrod-
niczo rurami stalowymi o średnicy DN700 o  łącznej 
długości 3060 mb w  ramach budowy gazociągu 
DN700 relacji Szczecin – Gdańsk, Karlino – Koszalin,     
Koszalin – Słupsk, Słupsk – Wiczlino;

• wykonanie przekroczeń rzeki Odry o długości 771 mb 
oraz infrastruktury gazowej o długości 441,5 mb ru-
rami stalowymi DN500  w ramach budowy gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa na odcinku 
węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy ga-
zociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej – Taczalin 
– Radakowice – Gałów – Wierzchowice;

• wykonanie 2 przekroczeń o  długościach 730 mb 
i 735 mb rurami DN500 PE100RC w ramach budowy 
magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej 
Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu;

• Wykonanie wiercenia o  długości 676 mb z  instala-

cją rurociągu stalowego DN500 wraz z  rurociągiem 
PEDN160 do jednego otworu w  ramach budowy ga-
zociągu Rembelszczyzna – EC Żerań Dn500;

• Wykonanie dwóch wierceń na długościach 911 oraz 
914m z  instalacją wiązki kabli PE 3xDN180 oraz 
1xDN110 w  ramach budowy linii kablowej 110 kV 
w relacji wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz 
rozbudową GPZ Skrobotowo;

• Rekordowe wiercenie na długości 1426 mb z  insta-
lacją rurociągu 508x6mm ze stali nierdzewnej w ra-
mach budowy Farmy wiatrowej JASNA.

Park maszynowy:

• Wiertnica HK250T 
• Wiertnica HK100C
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INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Direct Pipe – Bezwykopowa, 
jednoetapowa metoda 
układania rurociągów 
stalowych 

Opis technologii

Direct Pipe jest najnowocześniejszą technologią bez-
wykopowej instalacji rurociągów stalowych. Łączy ona 
zalety technologii mikrotunelingu z  technologią hory-
zontalnego przewiertu sterowanego (HDD). Metoda 
Direct Pipe umożliwia wykonanie otworu wiertniczego 
wraz z ułożeniem rurociągu w jednoetapowym procesie 
instalacji. Podobnie jak przy wykonywaniu mikrotunelin-
gu urobek jest skrawany przez głowicę mikrotunelową 
a  następnie transportowany jest do systemu separacji 
rurociągami transferowymi znajdującymi się wewnątrz 
instalowanego rurociągu. Lokalizacja trasy i  położenie 
rurociągu podczas procesu wiercenia odbywa się przy 
ciągłej nawigacji z zastosowaniem żyrokompasu. 
Siłę niezbędną do instalacji rurociągu dostarcza Pipe 
Thruster – innowacyjna rama pchająca, która w sposób 
bezpieczny dla instalowanego rurociągu oraz jego izo-
lacji zaciskana jest na jego powierzchni.  
Warunki geologiczne, czas instalacji oraz poniesione 
koszty to decydujące kryteria przy wyborze odpowied-
niej technologii bezwykopowej. Właśnie dlatego Direct 

Pipe jako, najnowocześniejsza obecnie technologia 
bezwykopowa, jest najczęściej stosowana przy wielu 
inwestycjach. Ta metoda wiertnicza znacząco zmniej-
sza możliwości wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka 
podczas wykonywanego przekroczenia i  skraca czas 
jego ukończenia.

Zalety technologii Direct Pipe :

• jednoetapowa instalacja rurociągu,
• prowadzenie budowy tylko z  jednej strony przekro-

czenia,
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• proekologiczne podejście do technologii wiercenia, 
które umożliwia wiercenie na niewielkich głęboko-
ściach poniżej przeszkody bez ryzyka wybicia płucz-
ki wiertniczej na powierzchnię terenu,

• brak potrzeby rezerwowania miejsca na lirę po dru-
giej stronie, w wykopie odbiorczym występuje jedy-
nie demontaż głowicy mikrotunelingowej,

• możliwość układania rurociągu w  odcinkach o  do-
wolnej długości,

• trwała stabilizacja otworu wiertniczego,
• wyeliminowanie ryzyka związanego z  osiadaniem 

i zapadaniem się otworu,
• mniejsze ryzyko uszkodzenia izolacji rurociągu,  
• tarcze robocze głowicy mikrotunelowej dostępne do 

wszystkich warunków  geologicznych,
• sterowanie umożliwiające precyzyjne układanie in-

stalacji w  dwóch płaszczyznach: poziomej i  piono-
wej bez narażania rurociągu na nadmierne  ugięcia

• możliwość prowadzenia prac jednozmianowych lub 
z przerwami czasowymi,

• krótki czas instalacji rurociąg – technologia jedno-
etapowa,

• ograniczona powierzchnia budowy przy szybie star-
towym i minimalny wykop końcowy,

• mały naddatek otworu wiertniczego, zminimalizowa-
nie ilości wydobywanego urobku,

• brak potrzeby stosowania casing’ów  w trudnych wa-
runkach gruntowych,

Największe realizacje:

• Pierwsze w Polsce realizacje w technologii Direct 
Pipe o długościach 700 oraz 464 mb w ra-

mach budowy gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN1000 Czeszów – 

Wierzchowice.

• Instalacje na długościach 567 oraz 655 mb rurocią-
gów DN1200 pod rzeka Aliakmonas w ramach budo-
wy gazociągu Trans Adriatic Pipeline w Grecji.

• Dziewięć wierceń Direct Pipe w  ramach inwestycji 
budowy gazociągu DN1000 Strachocina – Pogórska 
Wola w formacjach skalnych.

• Wiercenie na budowie gazociągu South Stream 
w  Serbii rurociągu DN1200 na długości 633m pod 
rzeką Velika Morava.

• Instalacja kanalizacji w  pobliżu Nowego Targu na 
długości 430mb w formacjach żwiru i kamieni.

• Budowa alternatywnego układu przesyłowego ście-
ków do oczyszczalni „Czajka” – wiercenia nitki „A” 
oraz „B” rurami stalowymi Dn1200 pod rzeką Wisłą 
na długościach 793 oraz 795,5mb.

• Pierwsza na świecie instalacja rury stalowej DN700 
w ramach budowy gazociągu Polska – Litwa z wyko-
rzystaniem metody Direct Pipe z  systemem odpro-
wadzania urobku pompą strumieniową(technologia 
E-power pipe).

Park maszynowy:

• Dwie stacje pchające Pipe Thruster HK500PT.
• Głowice AVN600, AVN800, AVN1000 umożliwiające 

instalacje rurociągów o  średnicach DN700, 1000, 
1200).
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Pipe-Jacking

Opis technologii

Technologia Pipe Jacking była już stosowana w Polsce 
w  latach 70- tych XX wieku. Korzystano z niej najczę-
ściej w przypadku bezwykopowego wykonywania prze-
kroczeń pod przeszkodami uniemożliwiającymi prowa-
dzenie robót w  technologii wykopu otwartego (drogi, 
nasypy, torowiska). 
Technologia Pipe Jacking polega na wykonaniu prze-
cisku między dwoma komorami zwanymi początkową 
i końcową (lub startową i odbiorczą). Prace należy roz-
począć od wykonania dwóch szybów dla każdej z ko-
mór. Należy tu zaznaczyć, iż wymiary szybu początko-
wego zależą od wymiarów przepychanych elementów, 
głębokości na jakiej elementy będą przepychane oraz 
wymiarów zespołu urządzeń do przepychania instalo-
wanych w szybie (siłowników, bloku oporowego, toro-
wiska).
Proces przeciskania przebiega na odcinku od komory 
startowej do komory odbiorczej. Komorę odbiorczą 
należy dostosować do wymiarów urządzeń drążących 
urobek, które demontuje sie po wykonaniu przecisku 
w  komorze odbiorczej . Ściany komór mogą być za-
bezpieczane grodzicamia stalowymi lub konstrukcją 
żelbetową (studnie, pale lub ścianki szczelinowe). 
W  zależności od lokalnych warunków gruntowo-wod-
nych komory są odwadniane przez pompowanie wody 
z ich dna albo przy użyciu pomp, studni lub igłofiltrów. 
W  wyjątkowych przypadkach stosowane są instalacje 
zamrażające lub chemizacja gruntu.

Proces przeciskania składa się z  następujących  
elementów: 

• wykonanie komór startowej i docelowej i  zainstalo-
wanie urządzeń do instalacji przeciskowej z  odpo-
wiednim spadkiem,

• wycięcie w obudowie okna tzn. otworu o wymiarach 
dostosowanych do przekroju poprzecznego wciska-
nej rury,

• wprowadzenie do komory pierwszej rury z nożem za-
instalowanym na jej czole, 

• ułożenie rury na torowisku nadające jej żądany kieru-
nek i spadek, 

• instalacja pierścienia dociskowego pomiędzy siłow-
nikami i tylnym licem rury przeciskowej,

• wepchnięcie rury w grunt - Pipe Jacking, 
• wycofanie wysięgników siłowników i pierścienia do-

ciskowego, 
• wydobycie gruntu z wnętrza rury tak, aby przodek wy-

robiska nie znalazł się poza obrębem noża, 
• wydobycie gruntu z komory (transport pionowy),
• następnie wprowadzenie urządzeń do poziomego 

transportu gruntu, 
• wprowadzenie do komory następnej rury i połączenie 

rur,

Czynności te są powtarzane do momentu gdy czoło 
pierwszej rury znajdzie się w komorze docelowej. Naj-
częściej przepychanymi elementami są rury żelbetowe, 
kompozytowe, z betonu polimerowego oraz rury stalo-
we, jako osłonowe do rur technologicznych.
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NORMY

ISO – Zintegrowany System Zarządzania 

Spółka GGT Solutions S.A. w grudniu 2018 roku wdro-
żyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie ja-
kości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz śro-
dowiska zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015.
Spółka realizując powierzone przez Klientów zadania, 
stosuje Zintegrowany System Zarządzania w oparty na 
Polityce ZSZ o treści:

Polityka ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
GGT Solutions S.A.

Priorytetowym celem działania Spółki GGT Solutions 
S.A. wykonującej ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE 
GEOINŻYNIERII ORAZ TECHNOLOGII BEZWYKOPO-
WYCH jest: uzyskanie pełnego zaufania i  zadowolenia 
Klientów i innych stron zainteresowanych z oferowanych 
usług o  odpowiedniej jakości, realizowanych z  troską 
o  zdrowie i  bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo po-
wszechne i środowisko naturalne, co powoduje:
• rozwój i umocnienie pozycji na rynku,
• zapewnienie zysku akcjonariuszom.

Cel ten osiągamy poprzez:

• wzmocnienie zaangażowania kierownictwa na każ-
dym szczeblu, poprzez właściwe zaadresowanie 
obowiązków i odpowiedzialności,

• wzrost identyfikacji pracowników z  działaniami na 
rzecz jakości, ochrony środowiska (w  tym zapobie-
ganie zanieczyszczeniom), bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz wzmocnienia ich udziału w procesie cią-
głego doskonalenia,

• zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawo-
dowym oraz zdarzeniom niebezpiecznym poprzez po-
dejmowanie proaktywnych działań profilaktycznych,

• analizę zdarzeń niepożądanych oraz ich eliminację po-
przez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych oraz unowocześnienie i modernizację parku 
maszyn,

• przestrzeganie wymagań prawnych i  innych związa-
nych z prowadzoną działalnością

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji i  świadomości pra-
cowników, wzrost kultury jakości, ochrony środowi-

ska, bezpieczeństwa i zaangażowania w nią pracow-
ników,

• utrzymywania i ciągłe doskonalenia zintegrowanego 
systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 
9001:2015 oraz środowiskowego wg normy PN-EN 
ISO 14001:2015,

• zapewnienie odpowiednich zasobów i  środków dla 
wdrożenia i utrzymania tej Polityki.

Działania koncentrujemy na trzech obszarach: 

Nasi pracownicy:
• których wspieramy w ich zaangażowaniu w odpowie-

dzialność za jakość, ochronę środowiska i zapobie-
ganie zanieczyszczeniom, bezpieczeństwo i higienę 
pracy swojej oraz współpracowników

• z którymi wspólnie osiągamy wzrost poziomu kultury 
jakości, ochrony środowiska naturalnego i  bezpie-
czeństwa.

Nasi Klienci i inne zainteresowane strony:
• dla których stajemy się coraz bardziej wiarygodni, 

poprzez zapewnienie jakości świadczonych usług, 
właściwą organizację prac oraz działania prośrodo-
wiskowe,

• z którymi wspólnie chcemy realizować cele, które nam 
stawiają oraz od których oczekujemy wspierania w re-
alizacji naszych celów w  obszarze bezpieczeństwa 
i  higieny pracy w  oparciu o  wspólnie wypracowane 
stanowisko dot. wymagań w zakresie BHP.

Wszystkie szczeble budowy i przedsiębiorstwa (w tym 
podwykonawcy):
• pomiędzy którymi następuje poprawa przepływu 

informacji oraz wiedzy, które – przeanalizowane 
i  odpowiednio wdrożone – zwiększają skuteczność 
działań w zakresie jakości, środowiska i poprawy wa-
runków pracy,

• od których oczekujemy zaangażowania w  jakość, 
ochronę środowiska, zapobieganie zanieczyszcze-
niom i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higie-
nę pracy (włączając w to naszych podwykonawców).
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GGT Solutions S.A. 
ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice

SIEDZIBA SPÓŁKI:

GGT Solutions S.A.
ul. Jaskółek 10, 43-215 Studzienice
Tel.: +48 32 218-98-88
Fax: +48 32 218 94 47
biuro@ggts.pl

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI 
I OFERTOWANIA 

DANIEL STROJEK 
Dyrektor ds. przygotowania produkcji i ofertowania
+48 884 004 774
daniel.strojek@ggts.pl 

TOMASZ BAŃCZYK
Z-c dyrektora ds. przygotowania produkcji i ofertowania
+48 728 958 177
tomasz.banczyk@ggts.pl

JANUSZ KĘPA
Dyrektor Regionu Południe
+48 666 090 322
janusz.kepa@ggts.pl

JAKUB HILAROWICZ
Kierownik ds. technologii bezwykopowych
+48 662 062 293
jakub.hilarowicz@ggts.pl

Zapytania ofertowe prosimy o przesyłanie na adres 
mailowy:
zapytania@ggts.pl

DZIAŁ PROJEKTOWY

DAWID DWORAK
Kierownik Działu Projektowego
/Doradca Techniczno-Handlowy
+48 666 090 316
dawid.dworak@ggts.pl

ADAM GABZDYL
Projektant / Specjalista ds. Hydrotechnicznych
+48 662 701 511
adam.gabzdyl@ggts.pl

DZIAŁ REALIZACJI 

KRZYSZTOF MICHALAK
Dyrektor ds. realizacji
+48 662 701 672
krzysztof.michalak@ggts.pl

ARTUR KNAPCZYK
Z-ca dyrektora ds. realizacji
+48 666 090 324
artur.knapczyk@ggts.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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