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Funkcjonujemy jako oddzia  
o pe nej nazwie PTS „Be-
trans” sp. z o.o. Oddzia  
Eltur-Trans z siedzib  w 

Bogatyni, w ramach najwi kszej spó ki 
transportowej w Grupie Kapita owej 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Nasza dzia alno  opiera si  na do-
brze przemy lanej i zaplanowanej strate-
gii dzia ania, która sprawdza si  zw asz-
cza w dzisiejszych czasach, kiedy klient
wymaga nie tylko wysokiej jako ci danej 
us ugi, krótkiego czasu jej wykonania, 
ale tak e mo liwo ci jej kompleksowego 
zrealizowania w oparciu o wiedz , osobi-
ste zaanga owanie i wieloletnie do wiad-
czenie. To indywidualne podej cie spra-
wia, i  jeste my cenionym podmiotem 
dla naszych kontrahentów.  

Podstawowym celem dzia alno ci 
Spó ki jest wiadczenie us ug na rzecz 
podmiotów nale cych do GK PGE, 
najwi kszego w Polsce przedsi bior-
stwa sektora elektroenergetycznego 
pod wzgl dem przychodów i genero-
wanego zysku. Aby sprosta  powy -
szemu nastawieni jeste my na syste-
matyczny rozwój potencja u ludzkiego 
i technicznego. 

Zatrudniamy w swoich szeregach wy-
soko wykwali kowan  kadr  o wszech-
stronnych kwali kacjach, dysponuj c 
szerok  gam  nowoczesnego sprz tu i 
urz dzeniami, spe niaj cymi potrzeby i 
oczekiwania klientów oraz  gwarantuj -
cymi  dzia alno  przyjazn  dla rodowi-
ska. Pozwala to w pe ni dostosowa  si  do 
potrzeb Grupy Kapita owej, w ramach 
której mamy ambicje wyró nia  si  jako 
podmiot zas uguj cy na miano niezast -
pionego partnera. Bogate do wiadczenie 
zawodowe oraz szeroka znajomo  ryn-

ku i specy ki funkcjonowania bran y, 
pozwoli a nam zde niowa  obszary 
cis ej specjalizacji, które sta y si  zara-

zem naszymi kluczowymi produktami. 
Koncentrujemy si  przede wszystkim 
na wiadczeniu us ug sprz -
tem technologicznym, komunal-
nym oraz wykonywaniu zlece  
z zakresu transportu osób i rzeczy.

Dzi ki bie cej modernizacji i uzu-
pe nianiu taboru o coraz to bardziej 
wyspecjalizowane pojazdy i sprz t, 
pozyskujemy tak e zlecenia trudne i 
wymagaj ce zaawansowanych techno-
logicznie rozwi za . Kompleksowo re-
alizujemy prace mi dzy innymi na rzecz 
PGE GiEK S.A. Oddzia  KWB Turów 
i Oddzia  Elektrownia Turów.

 Tak e transport osób w ci -
kim terenie (odkrywka w Oddziale 
KWB Turów) samochodami typu 
„brygadówki”  nie nale y do zakre-
su prac, które mo e wykona  ka dy.
Do wykonania  tego typu zada   po-
trzebny jest specjalistyczny sprz t, fa-
chowa  wiedza oraz ogromne do wiad-
czenie. Wszystkie te atrybuty zdobyli my 
na przestrzeni lat realizuj c coraz to 
trudniejsze i bardziej odpowiedzialne 
zadania. 

Utrzymanie  du ego i ró no-
rodnego taboru pojazdów w nale-
ytym stanie technicznym wyma-

ga posiadania w asnego zaplecza 
warsztatowego, które jest w stanie spraw-
nie przeprowadza  diagnostyk , bie cy 
serwis i konieczne naprawy. Mieszcz cy 
si  w siedzibie Oddzia u przy ulicy 
Transportowej 3 w Bogatyni  warsz-
tat naprawy sprz tu technologiczne-
go i warsztat naprawy samochodów 
osobowych doskonale sprawdzaj  

si  w tej roli, oferuj c dodatkowo us ugi 
dla klientów zewn trznych.

Ponadto oferujemy us ugi Pod-
stawowej Stacji Kontroli Pojazdów 
(dla samochodów do 3,5 t, w tym zasi-
lanych gazem LPG) dysponuj cej no-
woczesnymi urz dzeniami i aparatur  
diagnostyczn  dzi ki którym mo emy 
zagwarantowa  rzeteln  informacj  
o stanie diagnozowanych pojazdów. 
Wszechstronna dba o  o pojazdy wyra-
a si  tak e w utrzymaniu  ich w niena-

gannej czysto ci, któr  zapewnia nasza 
myjnia dla samochodów osobowych, 
ci arowych i autobusów, dost pna dla 
klientów zewn trznych.

Przywo ane powy ej us ugi kom-
plementarne w postaci przegl dów 
rejestracyjnych, diagnostyki i na-
prawy pojazdów, automatycznej 
myjni samochodowej uzupe nione 
s  o serwis klimatyzacji i opon oraz du  
partnersk  stacj  paliw. 

Od niedawna do zakresu na-
szej dzia alno ci stopniowo w -
czane s  prace polegaj ce na obs u-
dze manewrowej oraz utrzymaniu 
infrastruktury kolejowej, wymagaj ce 
od pracowników nie tylko specjalistycz-
nej wiedzy i umiej tno ci, ale tak e od-
powiednich predyspozycji.

Prowadzimy równie  dzia alno ci 
po rednio zwi zane z transportem. 
Oferowana us uga Full Service Leasing 
jest zgodna z coraz cz ciej pojawiaj c  
si  tendencj  podmiotów go-
spodarczych do powierzania 
wszystkich prac nie zwi zanych 
z ich podstawow  dzia alno ci , innym 
wyspecjalizowanym  rmom („outsour-
cing”). Nabycie pojazdów realizowane 
jest w formie leasingu operacyjnego, a 

ofert  FSL uzupe nia pakiet us ug do-
datkowych, takich jak obs uga serwiso-
wa (przegl dy, naprawy, wymiana opon) 
i formalna (w tym opieka ubezpieczenio-
wa, likwidacja szkód). 

O rodek Szkole  Zawodowych jest 
kolejn  dzia alno ci  powi zan . Oferu-
jemy mo liwo  zdobycia i podwy sze-
nia uprawnie  kierowców i operatorów 
maszyn budowlanych wszystkich typów 
i klas dla klientów indywidualnych oraz 
w asnych pracowników.

W zwi zku z dynamicznym rozwo-
jem  rmy, zwi kszonymi potrzebami 
naszych partnerów biznesowych, roz-
szerzaniem zakresu us ug na bie co 
przeprowadzamy intensywny proces re-
krutacji (np. na stanowiska operatorów, 
kierowców oraz pracowników kolejo-
wych), daj c stabilne zatrudnienie oraz 
mo liwo  doskonalenia zawodowego 
i podnoszenia kwali kacji.

Podkre li  nale y, i  spe nianie stan-
dardów dyktowanych przepisami pra-
wa dla nas jako pracodawcy przejawia 
si  m.in w podej ciu do utrzymania na 
niezmiennie wysokim poziomie bez-
piecze stwa i higieny pracy poprzez za-
pewnienie w a ciwych warunków pracy 
i rodków ochrony indywidualnej. 

W ka dym momencie naszej dzia-
alno ci stawiamy na zdobyte przez lata 

do wiadczenie, co pozwala nam dzia a  
szybko i efektywnie oraz co najwa niejsze
- profesjonalnie. Konsekwencja w dzia-
aniu, przede wszystkim fachowe i rze-

telne wykonywanie zada  to inwestycja 
w budowanie naszego wizerunku, a 
przyjazne i otwarte relacje z kontrahen-
tami, zw aszcza z podmiotami wcho-
dz cymi w sk ad Grupy Kapita owej 
PGE to nasz klucz do sukcesu.

TRANSPORT nasz zawód i pasja !!!

PTS „Betrans” sp. z o.o. Oddzia  Eltur-Trans z siedzib  w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01, fax: +48 75 772 37 37

Wiecej informacji o  rmie: www.betrans.pl

Aktywne dzia ania w kierunku poszerzania dzia alno ci o coraz to nowsze 
obszary i realizacja inicjatyw rozwojowych prowadz  do ugruntowania i wzmocnienia naszej pozycji 

najwi kszego obecnie przedsi biorstwa transportowego dzia aj cego w ramach Grupy Kapita owej PGE. 

 do dyspozycji mamy ok.130 pojazdów  w oddziale prace wykonuje  
ok. 190 osób  na bie co szkolimy naszych kierowców i operatorów 

 udost pniamy wykwali kowanych kierowców i operatorów oraz pracowników kolejowych 
 realizujemy zadania na rzecz podmiotów Grupy Kapita owej PGE


