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W Atkins Polska, które przekształciło się  
w Multiconsult Polska, znalazłem się w 2012 

roku dość klasycznie – za sprawą headhunterów.  
Z racji doświadczenia w pracy w Grupie PKP miałem 
się zająć odtworzeniem działu kolejowego firmy. Na-
szym celem było odzyskanie pozycji na rynku kolejo-
wym i poszerzenie zakresu działania – wyjście poza 
projekty nadzorowe. Znacząco pole naszej aktywno-
ści biznesowej powiększyliśmy w nowej strukturze wła-
ścicielskiej w ramach norweskiej grupy Multiconsult. 
Jako Multiconsult Polska rozpoczęliśmy ekspansję na 
cały rynek transportowy, oferując wsparcie inwestora 
na wszystkich etapach inwestycji. Dobre dostosowa-
nie usług do potrzeb rynku pozwoliło nam dołączyć 
do grona największych firm inżynieryjnych w Polsce, 
zarówno w zakresie infrastruktury drogowej, jak i ko-
lejowej. Równolegle budowaliśmy nasze know-how  
w obszarze doradztwa środowiskowego i w przemy-
śle. W ciągu pięciu lat przeszło trzyipółkrotnie zwięk-
szyliśmy obroty, zachowując przyzwoitą rentowność 
oraz osiągając rekordowy portfel zamówień – po-
nad 200 mln zł. 

Pracuję ze świetnym zespołem. To dobrze 
wykształceni profesjonaliści, ludzie inteligentni, o 
jasno sprecyzowanych poglądach. Kierowanie 
takim teamem nie jest łatwe i nie polega na wy-
dawaniu dyrektyw. To raczej przekonywanie do 
swoich pomysłów albo odkrywanie, jak pomysły 
naszych ekspertów przekuć w sukces klientów. 
Chcielibyśmy, aby klienci czerpali korzyści z naszej 
wiedzy. Próbujemy dotrzeć z informacją o naszych 
usługach do szerszego grona inwestorów, by 
optymalizować proces inwestycyjny, by budować 
racjonalnie i efektywnie, mając na uwadze wymiar 

LIDER NA RYNKU USŁUG 
INŻYNIERYJNYCH

MULTICONSULT POLSKA

JAROSŁAW WIELOPOLSKI 
Prezes Zarządu  
i Dyrektor Zarządzający  
Multiconsult Polska 

Od 2014 r. Spółka należy do norwe-
skiej grupy Multiconsult, notowanej 
na giełdzie w Oslo. Multiconsult ma 
ponad 112 lat doświadczenia, specja-
lizuje się w projektowaniu, zarządzaniu 
i inżynierii. Zespół Multiconsult Polska, 
wcześniej tworzący WS Atkins Polska, 
istnieje od 1992 r. Obecnie liczy nie-
mal 300 osób pracujących w biurach 
w Warszawie, Gdańsku, Krakowie,  
Gliwicach i we Wrocławiu. Zespół 
tworzą wysoko wyspecjalizowani in-
żynierowie, konsultanci, eksperci, 
posiadający stosowne kwalifikacje  
i niezbędne uprawnienia, a także do-
świadczenie w realizacji największych 
projektów infrastrukturalnych w Polsce. 

Spółka była i jest obecna na budo-
wie polskich autostrad. Sprawowa-
ła nadzór nad budową A1 oraz A2, a 
wraz z końcem 2020 r. sfinalizowała 
prace w zakresie Koncepcji Progra- JAROSŁAW WIELOPOLSKI 

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający 
Multiconsult Polska od 2015 roku. Ze Spółką 
związany od 2012 r. Absolwent Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 
25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 
5-letnie w kierowaniu biurami centrali PKP Intercity 
S.A. oraz ponad 18-letnie w zarządzaniu projektami 
inwestycyjnymi, w tym również w zakresie projektów 
doradczych. Członek zespołu doradców dziekana 
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
oraz Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury. 
Absolwent AMP w IESE Business School. 
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mowej dla kolejnych odcinków auto-
strady A2 na wschód od Warszawy. 
Prace projektowe dotyczyły ponad 95 
km trasy. Firma realizuje też duże pro-
jekty kolejowe, jak stacja w Czechowi-
cach-Dziedzicach czy port kolejowy  
w Gdyni. Sprawowała nadzór inwe-
storski i doradztwo techniczne dla 
terminalu LNG w Świnoujściu, a teraz 
jest zaangażowana w prace związane  
z jego rozbudową. Prowadzi także 
prace środowiskowe, w tym inwenta-
ryzacje przyrodnicze dla CPK. Tym sa-
mym uczestniczy w najważniejszych 
prowadzonych obecnie inwestycjach. 

Zgodnie z założeniami strategii 
Multiconsult Polska stawia na rozwój 
i innowacyjność, dążąc do osiągnię-
cia pozycji lidera na rynku usług inży-
nieryjnych. Chce wykorzystać szanse, 
które stwarza dynamicznie rozwijający 
się rynek infrastrukturalny w Polsce.

Multiconsult Polska to 
multidyscyplinarna firma 
świadcząca usługi projektowe, 
nadzorowe oraz doradcze  
w zakresie projektów 
technicznych oraz ochrony 
środowiska, działająca  
w branżach: transport  
i infrastruktura, budownictwo 
oraz przemysł,  w tym sektor 
ropy i gazu. Filozofia firmy to 
utrzymanie najwyższej jakości 
realizowanych usług  
z jednoczesnym 
zapewnieniem najwyższych 
standardów etycznych, 
poszanowaniem środowiska 
naturalnego oraz utrzymaniem 
wysokiego standardu 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

biznesowy i – jakkolwiek górnolotnie to brzmi  – do-
bro wspólne. Dlatego też w 2020 r. powstał Związek 
Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI).  
To wspólne przedsięwzięcie kilku znanych na pol-
skim rynku inżynieryjnym firm, którego zadaniem jest 
przekonanie dużych publicznych zamawiających 
do oparcia postępowań inwestycyjnych o zasadę 
fair play. Marzy nam się sytuacja, w której nasz głos 
jako inżynierów konsultantów będzie uwzględniany 
przy strategicznych inwestycjach krajowych. Chodzi 
o to, aby decyzje inwestycyjne podejmowane na 
poziomie politycznym były efektywne w wymiarze 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. 

Rok 2020 upłynął w cieniu koronawirusa.   
W warunkach pandemii zaczęliśmy doceniać  
wagę kontaktów osobistych. Z drugiej zaś strony 
dostrzegliśmy zalety elastycznego modelu pracy.  
Dziś już wiemy, że można pracować zdalnie, zacho-
wując efektywność. Nasza firma sprostała temu 
zadaniu – daje gwarancję oraz pewność realizacji 
złożonych organizacyjnie przedsięwzięć, nie tracąc 
z oczu człowieka i jego potrzeb. Połączenie elastycz-
ności oraz solidności przy utrzymaniu optymalnych 
kosztów stałych to ogromna wartość dla każdego 
inwestora. 

Chciałbym, abyśmy zrobili jeszcze jeden krok, 
abyśmy byli branżą innowacyjną, która będzie 
zmieniać świat przy pomocy technologii cyfrowych, 
modelowania BIM czy przy użyciu otwartych plat-
form blockchain umożliwiających wykładniczy 
wzrost możliwości projektowych. Jako Multiconsult 
Polska chcemy być na czele zmian, przełamując we-
wnętrzne ograniczenia, przyzwyczajenia i myślowe 
schematy o byciu niezastąpionym. Takiej pułapki nie 
ustrzegły się firmy fotograficzne czy potentat na rynku 
telefonów komórkowych, który przegapił smartfony. 

My nie chcemy przespać swojej szansy. 
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