
Nowa strategia Orlenu ma 
przynieść firmie 7,8 mld zł
Zdecydowana optymalizacja i zrównoważony rozwój – aktualna strategia PKN Orlen na lata 2009-13 
zakłada inwestycje na poziomie 12,6 mld zł, rozwój nowych segmentów i dezinwestycje kapitałowe.

iedy jedni załamują ręce z po-
wodu kryzysu, inni starają się 

jak najlepiej w nim znaleźć. – Chce-
my rozwinąć efektywność biznesu  
w momencie trudnym do jego prowa-
dzenia, aby w czasie, gdy warunki 
się poprawią, zająć „pole position”  
– mówi Jacek Krawiec, prezes spółki 
PKN Orlen. 

Firma przedstawiła nową strategie na 
lata 2009-13, w której mniej niż do-

tychczas stawia na wydatki inwesty-
cyjne, a bardziej na racjonalizację 
kosztów. – Skoncentrujemy się na 
wzmocnieniu efektywności akty-
wów takich jak rafinerie, detal i pe-
trochemia. Teraz jest najlepszy czas 
na porządkowanie struktur i szu-
kanie efektów synergii – wyjaśnia 
szef płockiego koncernu. Szczególny 
nacisk firma położy na kontrole wy-
datków inwestycyjnych oraz pozio-
mów zadłużenia. 

Na najbliższych pięć lat PKN Orlen 
zaplanował inwestycje na pozio-
mie 12,6 mld zł wobec 21 mld zł 
ogłoszonych w strategii z 2007 r. 
Jacek Krawiec zaznacza jednak, że 
nie chodzi o cięcie inwestycji, a o ich 
optymalizację. – Chcemy się skupić 
na tych najbardziej rentownych,  
a w czasach kryzysu każdą 
złotówkę trzeba oglądać ze wszy-
stkich stron – tłumaczy prezes 
przedsiębiorstwa.. Oprócz rafinerii,  

K
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ARMATURA PRZEMYSŁOWA

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

Firma VIPEX jest autoryzowanym dystrybutorem produ-
centa systemu rur epoksydowych wzmacnianych 
włóknem szklanym (GRE) amerykańskiego koncernu 
AMERON© oraz armatury przemysłowej produkcji Velan 
Kanada i ARAKO© Czechy.

Przedstawiamy kompleksową ofertę na dostawy armatur 
dla całych instalacji technologicznych. W naszej ofercie 
znajduje się również system rur epoksydowych 
wzmacnianych włóknem szklanym (GRE) produkcji 
amerykańskiego koncernu AMERON©. Charakteryzują się 
wysoką odpornością na korozję, 
niskimi oporami przepływu, 
odpornością na ogień i wiele 
czynników chemicznych, jak 
również mniejszą wagą w porów-
naniu z rurami stalowymi. 
Instalacja rurociągów epoksy-
dowych jest znacznie prostsza, 
a co za tym idzie szybsza i tańsza. 

VIPEX
ul. Kraśnięta 101
80-177 Gdańsk
tel./fax +58 521 72 24, 
+58 340 45 13
vipex@vipex.com.pl
www.vipex.com.pl

              Oferujemy:

   Rury stalowe ze szwem
     • zgrzewane prądami wysokiej 
        częstotliwości (HFI): 114,3 - 406,4 mm
     • spiralnie spawane: 323,9 - 1220 mm
     • wzdłużnie spawane: 559 - 2032 mm 

   Kształtowniki zamknięte
     • kwadratowe: 90x90 -300x300
     • prostokątne: 100x80 - 320x200

                 We offer:

    Steel pipes
      • High Frequency Induction: 114,3 - 406,4 mm
      • Helically submerged arc-welded: 323,9 - 1220 mm   
      • Longitudinally submerged arc-welded: 559 - 2032 mm

    Hollow Sections
      • Square: 90x90 - 300x300
      • Rectangular: 100x80 - 320x200

   Izolacje zewnętrzne
     • polietylenowa 3LPE
     • polipropylenowa 3LPP

   Izolacje wewnętrzne
    • wykładzina cementowa
    • izolacja epoksydowa

   Coating
      • 3-layer polyethylene (3 LPE)
      • 3-layer polyprophylene (3 LPP)

   Lining
      • cement 
      • epoxy 

Ferrum S.A.
ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice  
Polska/Poland

tel:  048 32 730 42 10 
fax: 048 32 255 42 94
e-mail: ferrum@ferrum.com.pl
www.ferrum.com.pl

Biuro Handlowe
Commercial Office 
tel.: 048 32 730 44 53
fax: 048 32 730 44 05
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sprzedaży detalicznej i petrochemii 
koncern chce rozwijać działalność 
wydobywczą i segment energety-
czny.

Energetyka zamiast nawozów

Naftowy gigant chciałby też wyjść 
z części inwestycji, ale nie zamierza 
tego robić na siłę. Pierwszą z nich 
są akcje firmy telekomunikacyjnej 
Polkomtel, która jest właścicielem 
sieci Plus GSM. Firma czeka także na 
ofertę zakupu Anwilu, producenta 
nawozów, w związku z całkowitą 
rezygnacją z działalności w tym se-
ktorze. – Nie działamy  pod presją 
czasu – chcemy sprzedać ANWIL 
ale wtedy, gdy będziemy mogli 
osiągnąć pożądaną cenę za te akty-
wa. Zrozumiałym jest, że dzisiaj,  
w dobie kryzysu, to nie jest pro- 

ste,– wyjaśnia Jacek Krawiec. Możliwe 
więc, że dezinwestycja dojdą do 
skutku gdy poprawi się sytuacja go-
spodarcza w kraju.

Jednocześnie zrezygnowano na  
przykład na razie z koncepcji 
sprzedaży spółki Orlen Deutschland, 
która prowadzi w Niemczech 497 
stacji paliw z segmentu premium  
i  ekonomicznego. Podmiot ten zaczął 
uzyskiwać satysfakcjonujący poziom 
zyskowności i na razie pozostanie  
w strukturach płockiej grupy.

Firma zamierza także wejść  
w nowe sektory działalności. Obec-
nie rozważa zajęcie się energetyką 
i wykorzystanie swego potencjału 
w tej dziedzinie. Na razie PKN Orlen 
produkuje energię na własny użytek  
i jest z tego rozwiązania bardzo 

zadowolony. – Naszą przewagą 
konkurencyjną w regionie jest to, 
że 95 proc. potrzebnej energii wy-
twarzamy sami – mówi Jacek Krawiec. 
Firma będzie dążyć do osiągnięcia 
maksymalnych synergii tego sektora 
z częścią rafineryjną oraz rozwoju  
w oparciu o dostępność pełnej infra-
struktury

Strategia za 7,8 mld zł

Opracowanie nowego planu dzia-
łania na pięć lat ma oczywiście 
przynieść wymierne korzyści.  
W 2013 r. zysk operacyjny spółki ma 
wynieść 7,8 mld zł. Ten cel finansowy  
nie uwzględnia dezinwestycji, poten-
cjalnych przejęć oraz strategicznych 
partnerstw. W ciągu najbliższych 
pięciu lat udział polskiego giganta 
w rodzimym rynku ma wzrosnąć  

Dariusz Jacek Krawiec
Prezes Zarządu PKN Orlen
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z poziomu 28 do 32 proc., a średnia 
sprzedaż paliwa przypadająca na 
jedną stację do 2013 r. powinna 
wzrosnąć do poziomu. Mimo planu 
optymalizacji inwestycji Orlen nie 
zamierza wstrzymywać tych już 
rozpoczętych.– Nieopłacalna byłaby 
rezygnacja z rozpoczętych inwesty-
cji, ponieważ tylko stracilibyśmy 
włożone w nie pieniądze. Weryfiku-
jemy natomiast bardzo dokładnie 
listę projektów oczekujących,  
z którymi poczekamy na lepszy kli-
mat gospodarczy – zapowiada Jacek 
Krawiec. Kolejne projekty inwesty-
cyjne będą uruchamiane po ustale-
niu, które z nich przyniosą najwyższą 
stopę zwrotu. 

Olej napędowy popłynie 
szerokim strumieniem

PKN Orlen jako możliwą dźwignię 
swojego wzrostu w najbliższych la-
tach wskazuje segment wydobycia.
 
Płocki koncern zamierza bowiem 
chwytać okazje do przejęcia firm 
wydobywczych oraz zawiązywania 
partne-rstw strategicznych. Szcze-
gólnie w obliczu kryzysu mogą to 
być wyjątkowo udane łowy.

Oprócz rozwoju działalności 
wydobywczej, jednym z kluczowych 
działań w ciągu najbliższych pięciu 
lat będzie też zwiększenie produkcji 

oleju napędowego w połączeniu 
ze zwiększonym przerobem ropy 
oraz wsadem do części petroche- 
micznej. Roczny przyrost ma wy-
nosić 4 mln ton, aż do 12,5 mln ton 
w 2013 r. Na ten cel przeznaczona 
będzie największa część z 5,2 mld 
zł inwestycji w przemysł rafineryjny. 
Ze zwiększeniem produkcji oleju 
napędowego związane są także m.in. 
wydatki na instalacje hydroodsiar-
czania w Płocku oraz w Możejkach. 

W oczekiwaniu na litewski rząd

Ważnym elementem strategii jest 
rozbudowanie rurociągu produkto- 
wego i surowcowego na Litwie. 

W celu umocnienia swej przewa-
gi konkurencyjnej koncern chce 
też rozwijać logistykę. Jendym  
z kluczowych przedsięwzięć w tym  
obszarze ma być budowa ruro-
ciągu produktowego z rafinerii  
w Możejkach do terminalu mor-
skiego, co pomoże w ograniczteniu 
kosztów transportu oraz w zwię-
kszeniu wolumenów eksportu. 
Również w Polsce powstaną nowe 
odcinki rurociągów. Zostaną one 
wybudowane między Ostrowem 
Wielkopolskim a Wrocławiem oraz 
między Boronowem a Trzebinią.

PKN Orlen jest zainteresowany uzy-
skaniem kontroli nad litewskim 

terminalem morskim w Kłajpedzie  
i możliwością wybudowania produk-
towego i naftowego rurociągu 
między Możejkami, Butyngą i Kłaj-
pedą. Niepokój koncernu budzi 
jednak stanowisko tamtejszego 
rządu, z którym rozmowy trwają od 
grudnia 2008 r. A jeśli oczekiwania 
płockiego koncernu w kwestii po-
prawy efektywności logistyki nie 
zostaną spełnione, to firma poszu-
ka jej w innych obszarach. Może to 
oznaczać zmniejszenie  inwestycji  
w Możejkach oraz poszukanie strate-
gicznego partnera dla tej inwestycji.
PKN Orlen posiada kontrolny pa-
kiet akcji litewskiej rafinerii od gru-
dnia 2006 r. Wtedy to sfinalizowano 

transakcję kupna przez płocki kon-
cern pakietu akcji od Yukos Interna-
tional i rządu Litwy. Za 90,02 proc. 
akcji Możejek polska firma zapłaciła 
ponad 2,3 mld dol.

Władze litewskie dysponują pię- 
cioletnią opcją sprzedaży pozo-
stałego pakietu akcji na rzecz Orlenu. 
Jeśli skorzysta z niej w ciągu pier-
wszych trzech lat, cena oferowana 
za ten pakiet wyniesie 284 mln dol, 
a w ciągu dwóch kolejnych lat - 278 
mln dol. 

Prezes Krawiec nie jest również  
zachwycony tym, że litewski rząd 
chciałby zachować prawo weta 
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LECH ENGINEERING
ul. Mickiewicza 25, 05-820 Piastow

tel: +48 22 723 17 70
fax: +48 22 723 17 80

email: sekretariat@lech-eng.com.pl
www.lech-eng.com.pl

Lech Engineering - długoletni dostawca armatury stalowej i urządzeń sterujących dla potrzeb 
ra�nerii płockiej (ORLENU).
Początki współpracy sięgają roku 1991, gdy dostarczyliśmy kilkanaście napędów elektryc-
znych �rmy ROTORK w ramach modernizacji jednej z wielu instalacji.
Od roku 1991 jesteśmy przedstawicielem angielskiej  �rmy ROTORK w Polsce.
W tym mniej więcej  czasie rozpoczęliśmy również produkcję zaworów przemysłowych 
stalowych, głównie dla  potrzeb ra�neryjnych. Cała nasza produkcja od jej początków w 
latach 1991-92 wykonywana była pod  zamówienia klientów, głównie ra�nerii płockiej.

Specjalizacją Lech Engineering jest adaptacja napędów Rotork do każdej armatury na 
obiekcie bez potrzeby jej demontażu. Firma dysponuje dobrze zorganizowanym 
serwisem fabrycznym i pogwarancyjnym o zasięgu ogólnokrajowym 
obejmującym wszystkie dostawy.

- zawory przemysłowe własnej produkcji (certy�kat ISO 9001:2000)
- siłowniki do zaworów przemysłowych i systemy sterujące �rmy ROTORK

Controls Ltd.
- zawory bezpieczeństwa �rmy Broady Flow Control Ltd dla szerokiego

zakresu ciśnień i zastosowań
- armatura kwasoodporna kulowa do 420 atm. �rmy WAVERLEY 

Brownall Ltd
- zawory, zblocza, złącza, przewody rurowe dla wysokich ciśnień (do

30.000 atm.) �rmy AUTOCLAVE Engineers Ltd
- wytwórnie azotu i innych gazów technologią PSA (nie kriogeniczną)

�rmy CARBO Trade Worldwide Ltd

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. 
- zaplecze badawczo - wdrożeniowe polskiego przemysłu naftowego.

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna 
powstał w październiku 2007 w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo - 
rozwojowej pod nazwą Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafinery-
jnego z siedzibą w Płocku, powstałej w 1971 roku. 

 Spółka jest jednostką innowacyjno - wdrożeniową, opracowującą 
wyspecjalizowane produkty, których wdrożenie przeprowadza we własnym 
zakresie lub na rzecz przemysłu rafineryjnego. W ramach działalności Pionu 
Badawczego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii 
przerobu ropy naftowej, w szczególności dotyczące: nowych technologii na 
bazie surowców i półproduktów rafineryjnych, badań postlicencyjnych i mode-
rnizacji procesów.  OBR PR S.A. swoją działalność badawczą ukierunkował 
również na rozwój technologii produkcji dodatków uszlachetniających do pa-
liw, technologii produkcji biopaliw i paliw alternatywnych.

 Ośrodek posiada cenne zaplecze badawcze w postaci wysoko wykwa- 
lifikowanej kadry, specjalistycznego oprogramowania do symulacji procesów 
technologicznych,  nowoczesnej aparatury analitycznej, specjalistycznych 
stanowisk badawczych oraz aparatury do badań wielkolaboratoryjnych i pół-
technicznych  pozwalające świadczyć usługi badawcze i projektowe na wyso-
kim poziomie potwierdzone wdrożonym systemem jakości zgodnie z normą 
ISO 9001:2000 oraz akredytacją laboratorium analitycznego.

Ważniejsze osiągnięcia z ostatnich lat:
- Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji eterów ETBE i MTBE 
   w PKN ORLEN S.A.,
- Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji pakietów dodatków   
   uszlachetniających do olejów napędowych, biopaliw i olejów opałowych,
- Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji benzyny lotniczej: 
   bezołowiowej – Avgas 91/115UL, Avgas95/115UL 
   ołowiowej –Avgas 91LL, Avgas 100 LL,
- Wdrożenie w Polskim Koncernie Naftowym Orlen S.A. programu infor-  
   matycznego ELIAS do administrowania właściwościami strumieni produ-   
   kcyjnych i jakością produktów,
- Opracowanie technologii hydroodsiarczania olejów napędowych 
   i wdrożenie w PKN ORLEN S.A. (Instalacja HON V),
- Opracowanie technologii odsiarczania i odaromatyzowania frakcji na-  
   ftowych w kierunku produkcji niskoaromatycznych rozpuszczalników 
   w RN Jedlicze SA, Grupa PKN ORLEN SA.,
- Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji foli biodegradowalnej   
   dla rolnictwa zrealizowane przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki 
   i Szkolnictwa Wyższego,

OBRPR S.A. jest  liderem w produkcji:
- benzyny lotniczej Avgas - jedyny producent w Europie środkowo- wschodniej.
   Sprzedaż benzyny do ponad 20 krajów ( Europy, Bliskiego Wschodu,
   Afryki,  Azji),
- Geomembrany HDPE – jedyny producent w Polsce, 

Spółka jest wiarygodnym i solidnym przedsiębiorstwem o uznanej marce.
 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. , ul. Chemików 5, 09-411 Płock

Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych

Electrical and Telecommunication Engineering Service 
Company established in 1984.

Company owners - Jerzy Mystkowski, Artur Mystkowski.
The company’s basic operations include design, investments, repair and modernisation of 

overhead and cable power lines, as well as high, mean and low voltage stations, telecommunication 
lines and systems along with optical fibre networks. The company specialises in execution of works 

especially in the chemical industry, building engineering, environmental protection and many others.
Range of operations: power engineering, telecommunication along with optical fibre networks, industrial automatics.

The company has implemented the quality managment EN ISO 9001:2000.

Przedsiębiorstwo Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych zostało założone w 1984r.
Właściciele firmy - Jerzy Mystkowski, Artur Mystkowski.

Działalność podstawowa firmy to projektowanie, inwestycje, remonty i modernizacja linii energetycznych napowi-
etrznych i kablowych oraz stacji WS, SN i NN, linii i systemów telekomunikacyjnych wraz z sieciami 

światłowodowymi. Zakład specjalizuje się w wykonawstwie robót szczególnie w przemyśle chemicznym, 
budownictwie, ochronie środowiska i wielu innych. Zakres działalności: - energetyka,  teleko-

munikacja wraz z sieciami światłowodowymi, automatyka przemysłowa
Firma posiada wdrożony system jakości EN ISO 9001:2000.

09-407 Płock, ul. Piłsudskiego 28, tel. 024 268 94 70, tel./fax 024  268 94 71, tel. kom. 603 060 095
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wobec decyzji korporacyjnych nawet 
po wykupieniu ostatnich 10 proc. 
akcji rafinerii w Możejkach przez  
Orlen. – Wyraziliśmy swoje zdziwie-
nie takimi oczekiwaniami, gdyż 
zapisy umowy tego nie regulują - 
zaznacza Krawiec.

Potencjał nowych produktów 
i nowych rynków

PKN Orlen wyraźnie podkreśla, że  
w ciągu najbliższych pięciu lat będzie 
stawiać na nowe produkty. – Chcemy, 
aby petrochemia osiągnęła w naszej 
grupie taką rangę, jaką ma przemysł 
rafineryjny – zaznacza Jacek Krawiec. 
Dlatego w 2010 r. ma powstać insta-

lacja PX/PTA, która zapewni wzrost 
zysku operacyjnego do poziomu  
2,7 mld zł w 2013 r. – Ta insta-
lacja oraz poliolefiny umożliwiają 
największą integrację z segmentem 
rafinery-jnym – podkreśla prezes 
Orlenu. Na potrzeby petrochemii  
w strategii przewidziano nakłady in-
westycyjne w wysokości 4,9 mld zł  
w ciągu nadchodzącego pięciolecia.

Oprócz nowych produktów firma 
planuje także stopniowe wchodze-
nie na kolejne rynki. PKN Orlen  
zainteresowany jest obecnie dzia-
łalnością hurtową na Ukrainie. Za- 
mierza też ruszyć na poszuki-
wanie potencjalnych partnerów 

na Białorusi. Na razie koncern nie 
planuje budowy sieci stacji w tych 
krajach, ale nie wyklucza wejścia  
w segment detaliczny na Ukrainie, 
gdy sytuacja gospodarcza i politycz-
na będzie sprzyjać temu posunięciu. 
W pozostałych krajach utrzymana 
pozostanie dotychczasowa poli-
tyka dotycząca marek. Na Litwie 
Orlen jest obecny z siecią stacji 
premium, a w Niemczech, Polsce  
i Czechach prowadzi zarówno te  
z segmentu wyższego, jak i ekonomi-
cznego. W naszym kraju pod szyldem  
Orlen oraz Bliska działa prawie 
1803 tys. stacji własnych, francz-
yzowych i patronackich. Celem 
spółki jest zwiększenie sprzedaży 

na każdej stacji średniorocznie  
o 5 proc. Kluczowe w sektorze deta- 
licznym będzie dalsze rozwijanie 
sieci poprzez franczyzę oraz rebran-
ding stacji. Nakłady inwestycyjne na 
tę działalność mają wynieść 300 mln 
zł średnio każdego roku. 

Kryzys na razie bez wpływu 
na produkcję

Mimo nadchodzących ze wszys-
tkich stron wiadomości o kolejnych 
obliczach kryzysu, PKN Orlen nie 
ma na razie wielkich powodów do 
narzekań. Wyniki firmy po trzech 
kwartałach 2008 r. poprawiły się  
w stosunku do analogicznego okre-

su roku 2007. Przychody wzrosły  
o 35 proc. i wyniosły 63 mld zł, 
natomiast zysk netto zwiększył się  
o 34 proc. osiągnął poziom nie-
mal 2,4 mld zł. – Naszą przewagą 
konkurencyjną jest to, że przy dro-
żejącej energii zużywamy własne 
surowce do jej produkcji i nie je-
steśmy zależni od cen rynkowych – 
cieszy się prezes koncernu. Do sukce-
su przyczynił się także rekordowy 
wynik w detalu. Średnia sprzedaż na 
stację wyniosła 3 mln litrów paliwa.

Na razie kryzys nie wpłynął na 
produkcję w koncernie. - Nie ma 
obecnie żadnych ograniczeń, poza 
tymi wcześniej zaplanowanymi  

w związku z remontami rurociągów 
– uspokaja Jacek Krawiec. 

Według prognoz na czwarty kwartał 
ubiegłego roku przerób ropy w tym 
okresie wyniósł 7,05 mln litrów, co 
stanowi wzrost o 35 proc. w sto-
sunku do analogicznego okresu rok 
wcześniej. Ta znaczna poprawa miała 
miejsce dzięki osiągnięciu pełnych 
mocy produkcyjnych w rafinerii 
w Możejkach po zakończonym  
w zeszłym roku remoncie instalacji 
destylacji próżniowej. 

Dobrze wygląda także porównanie 
ostatnich kwartałów 2007 i 2008 r. 
jeśli chodzi o sprzedaż. PKN Orlen 
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uzyskał w hurcie wzrost o 25 proc., 
a w detalu o 10 proc. Zarząd spółki 
szacuje, że wynik operacyjny  
za ostatni kwartał 2008 r. może 
ukształtować się na poziomie 
wyższym od średniego poziomu  
z trzech pierwszych kwartałów, który 
wyniósł ok. 620 mln zł. Poprawa ma 
być konsekwencją dobrych marż  
w ujęciu złotówkowym i niższego 
kosztu zużycia surowców na własne 
potrzeby energetyczne koncernu.
 
Lepiej działać profilaktycznie
      
PKN Orlen stara się nie poddać 
kryzysowi podejmując zawczasu 
odpowiednie działania. Wszyscy 

dyrektorzy wykonawczy w spółce 
mają za zadanie przygotować pro-
gramy oszczędnościowe w swoich 
obszarach. Ma to doprowadzić do 
ograniczenia kosztów we wszelkich 
możliwych gałęziach działalności. 

Te programy wyjdą także poza 
granice naszego kraju. Projekty 
oszczednościowe ma przygotować 
bowiem również czeski Unipetrol, 
który jest największą spółką grupy 
kapitałowej płockiego koncernu. 
PKN Orlen posiada 62,9 proc. akcji 
tego przedsiębiorstwa. Unipetrol 
działa w sektorze petrochemi-
cznym, który obecnie jest już  
w trakcie recesji, dlatego konieczne 

jest szczególne zwrócenie uwagi na 
optymalizację kosztów tej spółki. 
Od 13 lutego zajmuje się tym nowy 
prezes, Krzysztof Urbanowicz, który 
ma doświadczenie w restrukturyzacji 
przedsiębiorstw. Zajmował się nią 
między innymi w koncernie nafto- 
wym Shell. – Jego głównym za-
daniem będzie przeprowadze-
nie Unipetrolu przez niespokojne 
czasy, w sytuacji rosnącej presji 
na ekonomiczną efektywność  
– wyjaśnia Jacek Krawiec.

Ale choć petrochemia odnotowuje 
teraz znacznie niższe zamówienia 
niż przed rokiem, to przemysł rafine-
ryjny radzi sobie zdecydowanie 

■

Repro Sp. z o.o.
09-411 Płock
ul. Zglenickiego 50g
tel./fax + 48 0 24 365-48-22

Firma REPRO, powstała 1988 roku, a od 2005 realizuje roboty w zakresie budownictwa przemysłowego i mieszkanio-
wego użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej. W chwili obecnej zatrudnia 180 pracowników. Jest to 
załoga doświadczona, której wysokie kwalifikacje, profesjonalizm i obowiązkowość są gwarancją jakości i terminowości  
wykonywanych zadań. Doświadczenie załogi wynika z faktu, że większość pracowników łącznie z kadrą techniczna i nad-
zorem realizuje wiele skomplikowanych inwestycji przemysłowych między innymi na terenie PKN ORLEN, LG Electronics 
w Mławie, Basell- ORLEN w Płocku. Obecny  potencjał zarówno kadrowy jak logistyczny legitymuje się doświadczeniem 
w pracy na terenie PKN ORLEN S.A.

Przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych firma wykorzystuje nowe technologie, rozwiązania i materiały wchodzące na 
rynek budownictwa, jak również specjalistyczny sprzęt budowlany, będący na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Dzięki 
temu firma może zagwarantować kompleksową usługę budowlaną na najwyższym poziome jakościowym, spełniając 
wszystkie wymagania klienta.

Oferowany zakres prac:
Roboty fundamentowe, wszelkie konstrukcje żelbetowe i betonowe oraz naprawy •	
konstrukcji żelbetowych
Konstrukcje budynków, roboty murowe i wykończeniowe•	
Kompletne uzbrojenie terenu we wszystkich technologiach •	
Roboty drogowe w tym: wykonywanie nawierzchni pod duże obciążenia •	
Roboty wyburzeniowe wraz z kruszeniem betonu, żelbetu, ceramiki•	
Wewnętrzne instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacji•	

Od grudnia 2003 roku Przedsiębiorstwo Handlowo-
Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak rozszerzyło 
zakres swojej działalności o proces rekty�kacji 
i odwadniania spirytusu. Na terenie centrali Firmy 
w Niedźwiadach powstał nowoczesny, spełniający 
wymogi europejskie Zakład Rekty�kacji i Odwadni-
ania Spirytusu. Destylat, pozyskiwany z gorzelni 
obcych, tra�ający do naszego zakładu, tutaj podlega 
obróbce i skażaniu, po czym przepompowany do 
cystern będących własnością Firmy, sprzedawany jest 
na potrzeby biopaliw. Głównym odbiorcą spirytusu 
skażonego, odwodnionego pochodzącego z Zakładu 
Rekty�kacji Pana Wawrzyniaka jest PKN Orlen.

AWW
   WAWRZYNIAK
AWW
   WAWRZYNIAK

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe W. Wawrzyniak
Niedźwiady 45 lub Wrzesińska 45 62-800 Kalisz
tel.: (062) 7603 404, fax. (062) 7603 403
e-mail: aww@aww.com.pl
Zakład Rektyfikacji:
Wojciech Wawrzyniak
e-mail: wojtekw@aww.com.pl, gosiaw@aww.com.pl

Projekty konstrukcji stalowych  stosowane w przemyśle 
chemicznym to nasza specjalizacja. Wykonywaliśmy 
projekty budowlane z obliczeniami statycznymi i pro-
jekty wykonawcze. Współpracowaliśmy z poważnymi 
firmami inżynierskimi realizującymi kontrakty dla  
PKN Orlen S.A. (Snamprogetti, Technipetrol, KTI, ABB), 
biurami projektów (Prosynchem, Bipronaft, Polimex- 
Naftoremont) i wykonawcami (Mostostal Płock, Izotech-
nik, Naftoremont-Naftobudowa). Zdobyte doświadczenia, 
oferowana jakość i terminowość powodują, że nowi  
klienci powierzają nam opracowanie projektów nowych 
lub modernizowanych konstrukcji.

zakład usługowo - projektowy

Andrzej Sztandera
93-590 Łódź, Al. Politechniki 22/24,  tel/fax 042 6860173,  email:anes@anes.pl  http://www.anes.pl

lepiej. W tej branży wciąż wyniki 
sprzedażowe i marże pozostają na 
satysfakcjonującym poziomie.

Beata Krowicka


