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Synergia sukcesu
Nasza działalność skoncentrowana jest wokół kilku odręb-
nych obszarów rynkowych, pomiędzy którymi zachodzą licz-
ne procesy synergii. Świadomie je wykorzystujemy, a dzięki 
integracji działań osiągamy znacznie lepsze wyniki. Takie 
podejście bezpośrednio wpływa na maksymalizację wartości 
i opłacalnych rozwiązań oferowanych naszym klientom. 

Dynamiczny rozwój
Działalność rozpoczęliśmy w 1998 roku, kiedy w wyniku po-
łączenia czterech spółek cywilnych, powstała firma MGGP 
S.A. Dziś, po 20 latach rozwoju, osiągnęliśmy pozycję lide-
ra rynku w kluczowych, obsługiwanych przez nas branżach. 
Zbudowaliśmy markę, która godnie rozwija i promuje polską 
myśl inżynieryjną, także na arenie międzynarodowej.

Kompleksowe podejście 
Zapewniamy szeroki wybór usług konsultingowych, projektowych, wykonawczych i zarządzania inwestycjami. Z powodze-
niem realizujemy je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, do których należą m.in.: infrastruktura i transport, bu-
downictwo, energetyka, telekomunikacja, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo i leśnictwo.

1000 ekspertów 
Dysponujemy olbrzymim potencjałem kadrowym, który zdolny jest realizować skomplikowane i wielobranżowe projekty. Nasz 
zespół składa się z ponad 1000 specjalistów. Wieloletni dorobek naszych najlepszych ekspertów, stałe pogłębianie wiedzy 
i korzystanie z innowacyjnych rozwiązań pozwala nam z powodzeniem osiągać założone cele. 

3000 inwestycji
Zrealizowaliśmy zadania o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł, z których znaczną część stanowiły złożone i wieloetapo-
we projekty. Zapewniamy pełen zakres usług: od fazy koncepcyjnej, poprzez planowanie, wykonanie projektów technicznych, 
zarządzanie i  nadzór, aż po oddanie inwestycji do użytkowania. Nasze realizacje kształtują życiową przestrzeń człowieka 
i ułatwiają codzienne funkcjonowanie milionom ludzi.

Dedykowane rozwiązania
Zróżnicowane potrzeby naszych klientów stale motywują nas do rozbudowy zaplecza technologicznego i tworzenia indywidu-
alnych rozwiązań, a także pełniejszego wykorzystania najcenniejszego kapitału Grupy, którym są ludzie. Dzięki temu oferujemy 
naszym klientom znacznie więcej możliwości. 

Międzynarodowy zasięg 
Przekraczamy granice terytorialne. Aktualnie swoje działania skupiamy przede wszystkim na polskim rynku i innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym celem jest jednak zbudowanie marki o szerszym zasięgu międzynarodowym. Posia-
damy swoje oddziały w Rumunii, Libii i na Ukrainie, a inwestycje realizowaliśmy już m.in.: w Rumunii, Libii, Macedonii, Libanie, 
Niemczech, Turcji, Chorwacji, Holandii, a także na Ukrainie i Łotwie.
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Usługi oferowane przez Grupę MGGP obejmują pełny cykl 
życia inwestycji, od opracowania projektu koncepcyjnego, 
przez projekty wykonawcze, do zarządzania kontraktem, 
jego kontroli i nadzoru realizacji inwestycji jak i późniejszej 
eksploatacji. Ścisła współpraca naszych zespołów inżynie-
ryjnych, już na etapie planowania i projektowania rozwiązań 
infrastrukturalnych, umożliwia wielopłaszczyznowe podej-
ście do wypracowania optymalnych rozwiązań dla potrzeb 
człowieka z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego niezbędne są właściwe dane dotyczące inwestycji i jej otoczenia. Stąd wyodręb-
niony został w naszej Grupie obszar geoinformacji specjalizujący się w pozyskiwaniu, opracowaniu i analizie danych prze-
strzennych.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

W  swoim dorobku posiadamy realizacje dużych 
przedsięwzięć inwestycyjnych w  zakresie budowy 
i modernizacji sieci drogowej i kolejowej o kluczowym 
znaczeniu dla przyśpieszenia rozwoju i konkurencyj-
ności gospodarki.

DOKUMENTY STRATEGICZNE
PLANOWANIE INWESTYCJI - MODELOWANIE

PROJEKTOWANIE
ZARZĄDZANIE I POMOC TECHNICZNA / DORADZTWO

WSPARCIE PROCESU UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA INWESTYCJĄ

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W ramach tej dziedziny specjalizujemy się w komplek-
sowej obsłudze inwestycji w  zakresie sieci wodocią-
gowych, energetycznych i  gazowych, zapewniając 
również wsparcie w późniejszej eksploatacji sieci prze-
syłowych, co przekłada się na ich sprawne działanie 
i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

HYDROTECHNIKA I ŚRODOWISKO

Specjalizujemy się w  realizacji projektów skierowa-
nych na ochronę zasobów przyrodniczych i utrzyma-
nie ciągłości funkcjonowania środowiska. W ramach 
tej dziedziny oferujemy również szereg dokumentów 
planistycznych, ekspertyz i  analiz środowiskowych 
wspierających procesy inwestycyjne.
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Obszar geoinformacji zaspokaja potrzeby Grupy związane z realizowanymi projektami, jak również, jako lider branży geoin-
formacyjnej, realizuje zamówienia dla instytucji rządowych, krajowych i zagranicznych, reprezentujących strategiczne sektory 
gospodarki rynkowej, a także innych podmiotów państwowych i prywatnych.

W kształtowaniu oferty Grupy dużą rolę odgrywają jej Klienci. To Klienci przedstawiają nam swoje potrzeby, a my proponujemy 
rozwiązania, niejednokrotnie autorskie, dopasowane do konkretnego zamówienia Klienta, specyfiki jego działalności i unikal-
nych potrzeb, pamiętając przy tym o wypracowaniu wartości dodanych dla Klienta. 

FOTOGRAMETRIA

Pozyskane dane umożliwiają nam prezentację prze-
strzeni w  formie wielu różnych opracowań np. orto-
fotomapy, Numerycznego Modelu Terenu DTM, Nu-
merycznego Pokrycia Terenu DSM, chmury punktów, 
map płaskich i 3D, profili, modeli budynków.

GEODEZJA

Wynikiem zebranych informacji przestrzennych są 
opracowania mapowe i  tekstowe do celów koncep-
cyjnych, opiniodawczych i prawnych. W ramach geo-
dezji wykonujemy również kompleksową geodezyjną 
obsługę inwestycji. 

ZDJĘCIA LOTNICZE (PIONOWE, UKOŚNE)
SKANING LASEROWY

OBRAZOWANIA WIELOSPEKTRALNE
LOTY PATROLOWE

ZESPOŁY TERENOWE

OPRACOWANIA BAZODANOWE

Zebraną informację o  przestrzeni opracowujemy i  systematy-
zujemy w  postaci branżowych baz danych (np. GESUT, EGiB, 
BDOT500, BDOT10000, LPIS, SIP) a następnie przeprowadzamy 
pełny proces ich wdrożenia u klienta, który wykorzystuje je m.in. 
w procesie podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zaso-
bami przyrody, działalności gospodarczej czy organizacji życia 
społecznego.
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WYBRANE REALIZACJE GRUPY

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
  Nadzór nad modernizacją LK nr E65 – obszar LCS Tczew, LCS Działdowo, LCS Ciechanów /PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.; 2009 – 2015/

  Geodezyjna obsługa budowy LK nr E75 Warszawa – Rembertów – Zielonka – Tłuszcz /PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 
2013 – 2017/

  Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla LK nr 7 odc. Dęblin – Lublin i Warszawa Wschod-
nia – Otwock /PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 2013 – 2016 i 2017 – 2019/

  Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: Budowa drogi ekspresowej S-5, odcinki Alek-
sandrowo – Tryszczyn, Tryszczyn – Białe Błota, Białe Błota – Szubin, Szubin – Jaroszewo, Jaroszewo – do granicy woje-
wództwa /Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 2015 – 2019/

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze 
krajowej nr 1 – przebudowa odcinka Nowa Wieś – Zawada /Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 2017 – 2018/ 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
  Budowlany nadzór inwestycyjny, przyrodniczy i zarządzanie realizacją inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 700 Hermano-

wice – Strachocina /Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.; 2017 – 2019/

  Budowlany nadzór inwestycyjny, przyrodniczy i zarządzanie realizacją inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Zdzie-
szowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice – Brzeg /Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.; 2017 – 2020/

  Strategia zasilania miasta Łodzi w wodę w okresie 2016 
– 2033 wraz z koncepcją funkcjonowania Systemu Wodo-
ciągowego Sulejów /Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. 
z o.o.; 2016 – 2017/

HYDROTECHNIKA I ŚRODOWISKO
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

dla rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka 
w  Zakopanem /SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa Sp. z o.o.; 2008 – 2009/ 

  Opracowanie planów gospodarowania wodami na ob-
szarze dorzeczy w Polsce /Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej; 2008 – 2010/
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  Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000 /Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; 
2012 – 2013/

  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów Zarządzania Ryzykiem Powodzio-
wym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych /Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; 2014 – 2015/

  Opracowanie danych na potrzeby raportu z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012 – 2015 /Kra-
jowy Zarząd Gospodarki Wodnej; 2016/

FOTOGRAMETRIA
  Wykonanie opracowania fotogrametrycznego dla Libanu w zakresie zdjęć lotniczych, NMT, NMPT oraz ortofotomapy i true 

ortofotomapy /Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libanu; 2006 – 2010/

  Wykonanie barwnej ortofotomapy z rozdzielczością 25 cm i 50 cm dla powierzchni 118 tys. km2 /Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa; 2015 – 2017/

GEODEZJA
  Zamiana świadectw udziałów ziemskich na akty własności gruntu w województwach Luhans’ka i Kharkivs’ka (Kontrakt 

z Bankiem Światowym) /Państwowa Komisja Ukrainy ds. zasobów ziemskich; 2011 – 2013/

  Opracowanie mapy do celów projektowych dla budowy autostrady A-4 na odcinku Tarnów (Węzeł Krzyż) – Rzeszów (Węzeł 
Rzeszów Zachodni) /Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 2007 – 2009/ 

  Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieru-
chomościach oraz utworzenia dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT (powiat 
chrzanowski, tatrzański i gorlicki) /Główny Urząd Geodezji i Kartografii; 2014 – 2016/

OPRACOWANIA BAZODANOWE
  System Informacji Przestrzennej dla Polskiej Spółki Gazownictwa /Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; 2009 – 2015/

  System Informacji Przestrzennej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych /Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; 2015 
– 2016/

  Opracowanie ortofotomapy oraz digitalizacja użytków rolnych i tworzenie oprogramowania dla systemów FR i FADN oraz 
aktualizacja systemu LPIS /Ministerstwo Finansów w Macedonii; 2016 – 2018/ 

  Opracowanie i  wdrożenie systemu – Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej  
/Miasto Katowice; 2013 – 2015/

  Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich /Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii; 2014 – 2016/




