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Blisko 50 mln złotych, w 
tym 40 z funduszy Unii 
Europejskiej, kosztowała 
do tej pory infrastruktura 
Płockiego Parku Przemy-

słowo – Technologicznego. W stycz-
niu szefowie Parku podsumowali 
pierwszy etap budowy i nakreślili pla-
ny rozwoju spółki do 2013 roku.
Przez dwa lata za miliony z funduszy 
wspólnotowych i udziałowców zrea-
lizowano projekt, który obejmował 
adaptację budynków dla potrzeb biu-
rowych oraz budowę sieci infrastruk-
tury technicznej i dróg wewnętrznych 
na blisko 130-hektarowym terenie, 
gdzie mają powstać nowe fabryki i 
inwestycje.
Pierwszy etap projektu zakończony 
w grudniu 2005 roku pozwolił na od-
danie czterech budynków administra-
cyjnych z zapleczem konferencyjnym i 
socjalnym o łącznej powierzchni 5 tys. 
m. kw. W ubiegłym roku powstało 
ponadto blisko 30 km sieci przesyło-
wych (wodno- kanalizacyjnych i c. o.) 
oraz 4,4 km światłowodu. W grudniu 
zakończono także budowę ponad 
9 km dróg wewnętrznych wraz z 
oświetleniem i kanalizacją opadową. 
- Na 130 hektarach wokół ORLENU, 
do niedawna „ziemi niczyjej”, są już 
stworzone doskonałe warunki do 
inwestowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej – przyznał 
prezes Zarządu PPP-T Krzysztof 
Lewandowski.  – Przede wszystkim 
działalności związanej z przemysłem 
chemicznym, ale także innej, słu-
żącej rozwojowi technologii, myśli 
innowacyjnej i szeroko rozumianego 
postępu. To bez wątpienia jeden z 
najatrakcyjniejszych i najlepiej przy-
gotowanych terenów dla biznesu w 
Polsce.
Prezes Parku nakreślił plany roz-
woju spółki na lata 2007 – 2013. 
Poinformował, że decyzją zarządu 
Województwa Mazowieckiego Pro-
gram Rozwoju PPP-T został wpisany 

na listę 26 kluczowych projektów 
inwestycyjnych dla Mazowsza. Reali-
zację 7 powiązanych ze sobą działań 
o łącznej wartości 238 milionów 
złotych współfinansować będą fun-
dusze z Unii Europejskiej. - Skala 
tego przedsięwzięcia jest unikatowa 
i pozwoli zbudować w Płocku ośro-
dek innowacyjności, który będzie 
oddziaływał na cały kraj – podkreślał 
Krzysztof Lewandowski. - Siedem 
projektów będzie kolejnym etapem 
budowy Parku, skierowanym głównie 
na rozwój bazy naukowej, badawczej 
i technologicznej dla potrzeb prze-
mysłu. Wśród tych projektów jest 
między innymi: budowa centrum 
usług korporacyjnych, logistycznych, 
laboratoryjnych, technologii wiedzy i 
inkubatora technologicznego. Część z 

działań będzie realizowana z Politech-
niką Warszawską i innymi centrami 
naukowymi. 
Prezydent Płocka Mirosław Milewski 
mówił, że Park Przemysłowo – Tech-
nologiczny jest sukcesem, choć na 
razie nie udało się stworzyć takiej 
liczby nowych miejsc pracy jakie pier-
wotnie zakładano. Prezydent przyznał 
jednak, że trwają rozmowy z kilkoma 
ważnymi inwestorami i być może już 
za klika miesięcy będzie mógł oficjal-
nie poinformować o konkretnych 
decyzjach i inwestycjach. Podkreślał 
konieczność wykorzystania unijnych 
funduszy na dalszy rozwój Parku. 
Mówił, że jest to wyjątkowa szansa 
na pozyskanie tak dużych środków, 
która prawdopodobnie nigdy więcej 
się nie powtórzy.

Płocki Park jest przykładem udanego 
partnerstwa ORLENU i samorządu 
miasta Płocka, podkreślał także czło-
nek Zarządu ORLENU Krzysztof 
Szwedowski. Jego zdaniem to dobry 
prognostyk na przyszłość, ale i przy-
kład, jak korzystamy z dobrodziejstw 
Unii Europejskiej. Zakończenie pierw-
szego etapu budowy jest potwierdze-
niem, że umiemy pozyskiwać unijne 
fundusze i przełamywać biurokratycz-
ne bariery. Przedstawiciel Zarządu  
ORLENU nie ukrywał jednak, że 
wykorzystanie stworzonych szans i 
pozyskanie nowych funduszy będzie 
wymagało wysiłku. 
Pomoc rządu w rozwoju przedsię-
biorczości i konkurencyjności polskiej 
gospodarki zadeklarował minister 
skarbu państwa Wojciech Jasiński. 
- Jesteśmy państwem i narodem na 
dorobku – mówił -  ale tylko ten, kto 
daje wsparcie i tworzy konkurencyjne 
warunki może liczyć na przyciągnięcie 
inwestorów. 
Przypomnijmy, że PPP-T powstał 
jako spółka akcyjna w 2004 roku i 
jest wspólnym przedsięwzięciem 
ORLENU i Miasta Płocka. Do stycznia 
2007 roku w Centrum Administracyj-
nym Parku ulokowało swoją siedzibę 
14 firm, które zatrudniają około 700 
osób. Według planów zatrudnienia po-
danych przez już działające firmy oraz 
podmioty gospodarcze potwierdzają-
ce chęć inwestowania na tym terenie 
do 2009 roku liczba miejsc pracy może 
wzrosnąć do około 1100. Władze PPP- 
T potwierdzają, że prowadzą akcje 
rekrutacyjne dla trzech dużych firm, 
a z pięcioma innymi podpisały listy 
intencyjne na nowe inwestycje.
Płocki Park jest przedsięwzięciem 
obliczonym na lata. Szacuje się, że w 
perspektywie  dwóch dziesięcioleci na 
terenach przylegających do ORLENU 
może powstać baza przemysłowa, 
usługowa i naukowa, która da zatrud-
nienie nawet kilku tysiącom osób.   
                        Jot.

Basell Orlen Polyolef ins 
ufundował pompę gaśni-
czą dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku. Umowę o darowiźnie 
podpisano w piątek, 19 stycznia 
2007 r. w czasie noworocznego 
spotkania Zarządu z kadrą me-
nedżerską BOP oraz przedsta-
wicielami instytucji i firm współ-
pracujących.
Agregat pompowy o symbolu 
AP 800/8 ma wysoką wydaj-
ność, kosztuje około 500 tysięcy 
złotych i jest jednym z najnowo-
cześniejszych tego typu urządzeń 
stosowanych w pożarnictwie. Za 
wspaniały dar, które wkrótce trafi 
do Płocka dziękowali komendant 
wojewódzki PSP Ryszard Psujek i 
komendant miejski PSP w Płocku 
Krzysztof Frączkowski. Tego wie-
czoru pompa była podwójna, bo 
spotkanie uświetnił także koncert 
w wykonaniu Płockiej Orkiestry 
Symfonicznej pod kierunkiem Ma-
cieja Niesiołowskiego. Zgodnie z 
noworoczną tradycją zagrano 
ulubione walce XIX-wiecznego 

Wiednia i Austro - Węgier.  
Wcześniej szefowie BOP wspo-
minali miniony rok w produkcji, 
handlu i działaniach na rzecz 
lokalnej społeczności.
Prezes Hartmut Lueker pod-
kreślał, że był to bardzo ważny 
okres z uwagi na dochodzenie 
do pełnych zdolności dwóch 
instalacji do produkcji tworzyw 
sztucznych, uruchomionych je-
sienią 2005 roku. Był to także 
czas ważnych doświadczeń w 
handlu, nawiązywania relacji z 
nowymi klientami i zdobywania 
rynku. Szef BOP zwrócił uwagę 
na działania związane ze społecz-
ną odpowiedzialnością biznesu, 
a których wyrazem było między 
innymi: wsparcie płockiej akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, sfinansowanie renowacji 
barokowych rzeźb dla Muzeum 
Diecezjalnego, sponsorowanie 
lokalnych stowarzyszeń i klubów 
sportowych. Ponadto wsparcie 
finansowe chóru chłopięcego 
Pueri Cantores Plocensies, a w 
grudniu świątecznego wystroju i 

oświetlenia płockich ulic.
Jako udany dla akcjonariuszy i 
klientów ocenił 2006 rok także 
wiceprezes BOP Karol Marek 
Sęp. Przyznał, że dał on podwa-
liny pod budowę kolejnych sukce-
sów firmy w dziedzinie produkcji i 
sprzedaży. Życzył wszystkim pra-
cownikom pomyślności i realizacji 
planów w nowym roku 2007.

W spotkaniu uczestniczyli mię-
dzy innymi: prezydent Płocka 
Mirosław Milewski, zastępca dy-
rektora generalnego ORLENU 
ds. operacyjnych Czesław Bugaj, 
starosta płocki Michał Boszko 
oraz szefowie wielu spółek Gru-
py Kapitałowej ORLENU. 

Jot.
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Grupa Kapitałowa

Koncert z pompą

Przedstawiciele BOP i PSP podpisali umowę o darowiźnie.
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Strategiczna 
współpraca

PKN ORLEN zawarł z Firmą 
Chemiczną DWORY z Oświęci-
mia trzy wieloletnie umowy na 
dostawę etylobenzenu, butadienu 
1.3 oraz frakcji C4. 
ORLEN będzie sprzedawał firmie 
DWORY rocznie od 105 do 120 
tys. ton etylobenzenu. Szacunko-
wa wartość umowy na sprzedaż 
etylobenzenu w okresie jej obo-
wiązywania wynosi około 6 mld 
PLN. Rozpoczęcie dostaw etylo-
benzenu na rzecz DWORY nastąpi 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2010 
(z prawem do jednorazowego 
opóźnienia terminu uruchomienia 
dostaw o maksimum 9 miesięcy). 
Umowa weszła w życie z dniem 
18 stycznia 2007 roku i nie może 
być wypowiedziana przez żadną 
ze stron przez okres minimum 
piętnastu lat od daty rozpoczęcia 
dostaw etylobenzenu.
Przedmiotem drugiej umowy jest 
sprzedaż przez PKN ORLEN na 
rzecz firmy DWORY butadienu 
1.3 w ilościach: nie mniej niż 57 tys. 
ton w 2007 roku i nie mniejszej niż 
60 tys. ton rocznie w okresie od 1 
stycznia 2008 roku do 31 grudnia 
2023 roku. Łącznie ORLEN do-
starczyć ma nie mniej niż 897 tys. 
ton butadienu 1.3 przez czas trwa-
nia umowy. Szacunkowa wartość 
umowy na sprzedaż butadienu w 
okresie jej obowiązywania wynosi 
około 2,5 mld PLN. 
Trzecia umowa dotyczy sprze-
daży firmie DWORY produktu 
o nazwie frakcja C4 w ilościach 
określonych w corocznie ak-
tualizowanym planie dostaw, 
jednak nie mniejszych niż 20,6 
tys. ton w 2007 roku. Umowa 
na sprzedaż frakcji C4 została 
zawarta na okres od 1 lutego 
2007 roku do 31 grudnia 2022 
roku. Jej szacunkowa wartość w 
okresie obowiązywania wynosi 
około 68 mln PLN. 
Zawarcie tych trzech umów po-
między PKN ORLEN i DWORY 
związane jest z prowadzeniem 
działalności spółki ETYLOBEN-
ZEN Płock, w której kapitale 
zakładowym ORLEN posiada 
51 proc. udziałów, a DWORY 
- 49 proc. 
W dniu 18 stycznia 2007 roku 
PKN ORLEN podpisał z DWO-
RY porozumienie o współpracy 
strategicznej.  Na jego podsta-
wie firma DWORY sprzeda 
ORLENOWI wszystkie nale-
żące do niej udziały w spółce 
ETYLOBENZEN Płock. Umo-
wa zbycia udziałów zostanie 
zawarta w terminie określo-
nym przez PKN ORLEN, lecz 
najpóźniej w dniu 30 czerwca 
2007 roku.

Biuro Prasowe
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Instalacja Butadienu w Zakładzie 
Produkcyjnym w Płocku.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY 

Gotowi na przyjęcie inwestorów
W ciągu 7 lat można pozyskać około 240 mln złotych z funduszy unijnych 
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To jeden z najlepiej przygotowanych terenów dla biznesu w Polsce - zapewnia  
prezes Krzysztof Lewandowski.


