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PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest ob-
szarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przed-
sięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorzą-
dowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej reali-
zacji Parku stawiając mu za cel stymulowanie rozwoju wiedzy 
i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, 
oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia 
w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. 

PPP-T oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomuniko-
wanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną 
infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biu-
rowe. Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe 

obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium 
Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów 
biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-
-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu 
oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPP-T świadczy na rzecz 
swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwo-
jowych na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości. 
Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami ba-
dawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, insty-
tucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi 
Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje dzia-
łalność B+R.



3PŁOCKI PARK
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TEL. +48 24 364 03 50; E-MAIL: SEKRETARIAT@PPPT.PL

PŁOCK INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL PARK
Płock Industrial and Technological Park (PPP-T) is an integrated 
investment area established to create attractive conditions 
for the development of companies as a joint undertaking 
of the city of Płock and PKN ORLEN. The local government 
and the management of PKN ORLEN have decided to establish 
the Park in order to stimulate the development of knowledge 
and science, create innovation, implement R&D projects, 
offer business benefits and create new, attractive workplaces 
in Płock.

PPP-T offers its customers about 60 hectares of well-commu-
nicated investment areas, equipped with necessary technical 
infrastructure, and attractive office space. Corporate Services 
Center and Central Laboratory have been operating in the Park 

since 2014 and 2015. They are destined for investors and busi-
ness and corporate partners of the Płock Industrial and Tech-
nological Park, offering modern business services as well 
as research and implementation activities. 

As a business support institution, PPP-T provides their 
partners and investors with a whole range of development 
services in order to support and stimulate entrepreneurship. 
Thanks to cooperation with universities, research institutes, 
entrepreneurs, public administration, business support in-
stitutions and international organizations, the Park creates 
a strong cooperation network and supports and initiates R&D 
activities.
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GRUNTY INWESTYCYJNE 
Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Techno-
logicznego położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu 
rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy 
ORLEN a także czołowych europejskich i polskich firm produk-
cyjnych oraz usługowych branży chemicznej. Są one korzystnie 
skomunikowane z najważniejszymi miastami i centrami gospo-
darczymi środkowej Polski. Charakteryzują się również bardzo 
dogodnym dojazdem z centrum Płocka. 

Przestrzeń dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem 
ośrodków przemysłu i produkcji objęta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz oferuje grunty prze-
znaczone na działalność produkcyjną, składową, magazynową 
i usługową. Tereny PPP-T uzbrojone są w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, teleko-
munikacyjne oraz energię elektryczną. Komunikację wewnątrz 
strefy inwestycyjnej zapewnia sieć dróg asfaltowych połączona 
bezpośrednio z ulicami miasta w 7 punktach wylotowych. 

Oferowane działki są w pełni gotowe do zainwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz mają odpowiednią 
powierzchnię pod projekty inwestycyjne o różnej wielkości 
i o różnym poziomie nakładów kapitałowych, jak również od-
miennej przewidywanej skali zatrudnienia. Na terenach PPP-T 
swoje przedsięwzięcia ulokowały już firmy z branży chemicznej, 
przetwórstwa chemicznego, montażowej, izolacji przemysło-
wych, obróbki metali, przetwórstwa stali i ekspedycji wyrobów 
stalowych, dystrybucji części dla rolnictwa i przemysłu, czy spe-
cjalistycznych usług inżynierskich.  

INVESTMENT GROUNDS
The investment areas of the Płock Industrial and Technological 
Park are located in the direct environs of the refining and pe-
trochemical facility of PKN ORLEN, ORLEN Group companies 
and main European and Polish production and service com-
panies of the chemical industry. The areas are well commu-
nicated with the most important municipal agglomerations 
and economic centers of Central Poland. They also enjoy very 
convenient access from the Płock city center.

The space for investors interested in having here their ma-
nufacturing facilities is covered by the local plan of spatial 
development and offers grounds profiled for production, sto-
rage, warehousing and services. The areas are fully equipped 
with all utilities: water, sewage, gas, central heating networks, 
telecommunication and electricity. The internal network of as-
phalt roads within the investment zone is connected directly 
to the municipal streets in 7 exit points, ensuring a smooth 
entering and leaving the areas.

Offered plots are ready to invest and run business activity. 
They are suitable for investment projects of various sizes 
and with various levels of capital expenditure, as well as a dif-
ferent predicted employment scale. In the PPP-T investment 
areas companies from the following industries: chemical, 
chemical processing, general building, assembling, metalwor-
king, heat-insulation and anticorrosion, hoses production, 
processing and distribution of steel, sale of parts for industry 
and agriculture, as well as machine and industrial appliance 
engineering have placed their undertakings.
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DOSTĘPNE TERENY INWESTYCYJNE 
AVAILABLE INVESTMENT GROUNDS 
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WSPARCIE STARTUPÓW 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny aktywnie wspiera 
firmy poprzez działania inkubacyjne i akceleracyjne, polegające 
na opiece nad przedsiębiorstwami we wczesnej fazie rozwoju 
oraz przyspieszeniu początkowej fazy ich dojrzewania. PPP-T 
aktywnie zachęca startupy do współpracy, w szczególności 
w obszarze chemii i elektromobilności. Przykładowo, w 2017 
roku w ramach Parku rozpoczęły działalność 2 startupy techno-
logiczne: InWill oraz FungiBusters. 

InWill opracował projekt nowoczesnej baterii litowo-jonowej 
pozwalającej na uzyskanie zwiększonej pojemności elektrycznej 
baterii przy jednoczesnym obniżeniu jej wagi i rozmiaru. Inno-
wacyjność pomysłu przejawia się również w sposobie ładowania 
akumulatora oraz dowolnym formowaniu kształtu baterii. 
Rozwiązanie InWill można stosować jako magazyn energii bądź 

w systemach obsługi instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. 
Może być także wykorzystywane do środków transportu, takich 
jak mały samochód miejski, autobus, łódź elektryczna, motocykl 
czy rower elektryczny.  

FungiBusters opiera swoje działania na wykorzystywaniu innowa-
cyjnych rozwiązań służących do usuwania grzybów, pleśni i bak-
terii. Największym sukcesem spółki jest opracowanie własnego, 
autorskiego produktu, który jest wieloaspektowym preparatem 
biobójczym o właściwościach proekologicznych. Cechą charakte-
rystyczną tego produktu jest jego niezwykła uniwersalność, sku-
teczność oraz działanie prewencyjne zapobiegające odtwarzaniu 
się grzyba lub pleśni. Autorski środek biobójczy cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem firm z sektora budowlanego, usług 
komunalnych, spożywczego i ochrony zdrowia. 

SUPPORT FOR STARTUPS
Płock Industrial and Technological Park actively supports 
companies through incubation and acceleration activities con-
sisting of a care of the enterprises at an early stage of their de-
velopment and speedup the initial phase of their maturation. 
PPP-T actively encourages startups to cooperate, in particular 
in the field of chemistry and electromobility. InWill and Fun-
giBusters are examples of 2 technology startups that have 
started their operations in the Park in 2017.

InWill deals with the development of innovative solutions 
in the energy industry, especially in the field of renewable 
energy. The design of a modern lithium-ion battery made 
by the company allows for an increased capacity of the bat-
tery while reducing its weight and size. Innovation of the idea 
is also manifested in the way of charging the battery and cre-

ating any shape of the device. The InWill solution can be used 
as an energy storage or in photovoltaic and wind installations. 
It can also be used for means of transport, such as small city 
car, bus, electric boat, motorcycle or electric bicycle.

FungiBusters bases its activities on the use of innovative so-
lutions for removing fungi, mold and bacteria. The company's 
greatest success is the development of its own proprietary 
product, which is a multifaceted biocidal preparation with 
pro-ecological properties. The characteristic feature of this 
product is its extraordinary versatility, effectiveness and me-
asures preventing the fungus or mold from re-emerging. This 
preparation is very popular among companies from the com-
munal services construction, food and healthcare sectors.
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PROGRAM USŁUG ROZWOJOWYCH 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje kompleksowy 
pakiet usług własnych dla rozwoju przedsiębiorczości, obejmu-
jący między innymi usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, 
okołobiznesowe i proinnowacyjne. Celem programu jest pełna 
obsługa przedsiębiorstw, partnerów i klientów PPP-T, mająca 
na celu podniesienie kwalifikacji i konkurencyjności podmiotów 
współpracujących z Parkiem, rozwijanie nowych firm oraz pro-
fesjonalizacja działań zarządczych w firmach już istniejących. 
Usługi rozwojowe realizowane są przez PPP-T we współpracy 
z renomowanymi i uznanymi instytucjami sektora państwowego 
i prywatnego.

Najważniejszym elementem programu jest „AKADEMIA MENE-
DŻERA” – zainicjowany przez PPP-T cykl warsztatów, szkoleń i kon-
ferencji dla przedsiębiorców, wsparcie startupów, menedżerów 

i osób kierujących większymi i mniejszymi zespołami w firmach. 
Do współpracy w ramach akademii zaproszeni zostali doświad-
czeni prelegenci, trenerzy oraz eksperci z Polski i zagranicy, 
którzy dzielą się wiedzą i nabytymi umiejętnościami z zakresu 
budowania kluczowych kompetencji menedżerskich, coachingu 
menedżerskiego, prezentacji i wystąpień publicznych (storytel-
ling, warsztaty aktorskie), rozwijania kreatywności w organizacji, 
inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera, action learning, 
strategii i wyznaczania celów, budowania zespołu z wykorzysta-
niem experimential education, active reviewing w organizacji, za-
rządzania wiedzą w organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, zarządzania innowacjami i własnością intelektualną, 
zarządzania zespołem i angażowania pracowników czy zarzą-
dzania kryzysem w organizacji. 

DEVELOPMENT SERVICES PROGRAM
Płock Industrial and Technological Park offers a comprehensive 
package of own services for the development of entrepreneu-
rship, such as advisory, training, information, business support 
and pro-innovation services. The goal of the program is to give 
full support for enterprises, partners and clients of PPP-T, aimed 
at improving the qualifications and competitiveness of entities 
cooperating with the Park, developing new companies and pro-
fessionalizing management activities in existing business entities. 
Development services are implemented by PPP-T in cooperation 
with renowned and recognized institutions of the state and pri-
vate sector.

The most important element of the program is „THE MANAGER'S 
ACADEMY” – a series of workshops, trainings and conferences 

initiated by PPP-T for entrepreneurs, support for startups ma-
nagers and people managing larger and smaller teams in com-
panies. Speakers, trainers and experts from Poland and abroad 
were invited to cooperate within the academy. They share know-
ledge and acquired skills in such areas as building key managerial 
competences, managerial coaching, presentations and public 
appearances (storytelling, acting workshops), developing creati-
vity in the organization, emotional intelligence in the manager's 
work, action learning, strategy and goal setting, team building 
using experiential education, active reviewing in the organization, 
knowledge management in the organization by using modern 
technologies, innovation management and intellectual property, 
team management and employee engagement or crisis mana-
gement in organization.

bizneslevelup.pl fb.com/BiznesRozwojZarzadzanie

KWIECIE Ń 2017

konferencje | warsztaty | spotkania networkingowe
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WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Jak pracować nad wystąpieniem
przed grupą?

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

TEMATYKA WARSZTATU:
Struktura prezentacji, budowanie wstępu, wykorzystanie fi gur retorycznych, angażowanie słuchaczy, elementy improwizacji, 
ruchu scenicznego, pracy z głosem, wykorzystanie koloru. Uczestnicy przygotują krótkie prezentacje.

PROGRAM WARSZTATU:
1. Idea główna, która zmienia świat i stawia wyzwanie

– praca nad myślą przewodnią wystąpienia;

2. Budowanie pewności siebie i motywacji,
relacja ja – inni, radzenie sobie z tremą;

3. Przykuwanie uwagi słuchaczy: „zaklinanie publiczności”,
„rzut na matę”, wyzwanie, misja – warsztaty;

4. Jak pisać scenariusz wystąpienia (zbieranie materiału, 
„noszenie w sobie tematu”, poprawianie, próby, 
charakterystyka grupy docelowej); 

5. Mowa ciała – najważniejsze zasady – indywidualne 
wystąpienia;

6. Interpretacja tekstu - warsztaty.

CENA: 350,00 PLN (netto); w cenie serwis konferencyjny.
Opłatę za udział w warsztatach należy uiścić przelewem na:
GROWTH ZONE, DOROTA MEJRI, SZKOLENIA - COACHING-CONSULTING numer rachunku 76 1950 0001 2006 1584 3780 0001 w Idea Bank
z podaniem w tytule przelewu: danych fi rmy łącznie z numerem NIP, imienia i nazwiska uczestnika oraz tytułu warsztatu.

Dwudniowe warsztaty poprowadzą:
Mariusz Pogonowski, Aktor Teatru Dramatycznego w Płocku oraz Dorota Mejri, trener biznesu

KONTAKT
Dorota Mejri

tel.: 795-994-821
e-mail: dmejri@gmail.com

Joanna Olejnik
tel. 509-541-338

e-mail: joanna.olejnik@pppt.pl

350,00PLN
NETTO

CENA

TERMIN

27.04.17
12:00 – 17:00
28.04.17
10:00 – 16:00

1. Praca nad strukturą wystąpienia:
• Zasady budowania wstępu (cel, metody i typowe błędy); 
• Konstrukcja wystąpienia (główne tezy, przygotowanie „pomostów” 

łączących główne punkty wystąpienia, przygotowanie środków 
wizualnych, zastosowanie fi gur retorycznych, historii, pytań i innych 
technik angażujących słuchaczy);

• Zakończenie wystąpienia ( najważniejsze zasady, struktura 
zakończenia, techniki);

2. Budowanie struktury  wystąpienia, ćwiczenia praktyczne,
prezentacje indywidualne;

3. Gra scenariuszowa – „Wybory” – ćwiczenia z 
autoprezentacji i argumentacji.

4. W trakcie gry zostanie wyłoniona osoba, która otrzyma 
dwie dodatkowe godziny indywidualnych konsultacji z 
trenerami.

bizneslevelup.pl fb.com/BiznesRozwojZarzadzanie

MAJ  2017

konferencje | warsztaty | spotkania networkingowe

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

Carlos Bobbert i Dorota Mejri

• Komponenty inteligencji emocjonalnej :
 ▶ odbieranie emocji (co się dzieje?)
 ▶ nazywanie emocji ( tzw. dobre i złe emocje)
 ▶ działanie w odpowiedzi na informacje płynące z emocji
(odwaga i samokontrola)

• Emocje i ich kontrola w pracy menedżera
Przygotowując wspólny warsztat trenerzy połączyli swoje 
doświadczenia oraz różne temperamenty
i uwarunkowania kulturowe. 

Monika Łobodzińska i Karolina Kulisz-Pietrzykowska

• Zagadnienia:
 ▶ źródła i fazy stresu
 ▶ funkcjonowanie w stresie 
 ▶ mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych 

Tworzenie „Subiektywnej Mapy Sytuacji” - obraz myśli i 
skojarzeń związanych  ze stresem w sytuacjach zawodowych.  
Metoda coachingowa „Trzy zasoby” wskaże jak pozyskać 
naturalną energię do działania w stresie.

INTELIGENCJA
EMOCJONALNA
I ZARZĄDZANIE STRESEM

Obowiązuje strój sportowy

CEL WARSZTATÓW: Radzenie sobie w sytuacjach stresowych; Dbałość o UMYSŁ, EMOCJE i CIAŁO
jako gwarancja osiągania zadowolenia w życiu prywatnym i zawodowym.

PROGRAM WARSZTATU:

WARSZTATY SYMULTANICZNE

WARSZTAT PRAKTYCZNY

8:30 Stres i emocje w pracy menedżera

11:30 Przerwa na lunch 14:30 Przerwa kawowa

CENA: 123,00 PLN (brutto);
w cenie serwis konferencyjny.
Opłatę za udział w warsztatach należy uiścić przelewem na:
GROWTH ZONE, DOROTA MEJRI, SZKOLENIA - COACHING-CONSULTING
numer rachunku 76 1950 0001 2006 1584 3780 0001 w Idea Bank z podaniem
w tytule przelewu: danych fi rmy łącznie z numerem NIP, imienia i nazwiska uczestnika
oraz tytułu warsztatu.

Inteligencja emocjonalna jest wymagana do osiągania sukcesów, rozwiązywania problemów
i wyzwań  osobistych i zawodowych.

123,00PLN
BRUTTO

CENA

TERMIN

27.05.2017
08:30 – 15:45

14:45 Ciało – umysł – emocje.
Jak poprzez pracę z ciałem osiągnąć harmonię w pozostałych sferach.
Instruktorzy Akademii Ruchu

KONTAKT

Dorota Mejri
tel.: 795-994-821

e-mail: dmejri@gmail.com

Joanna Olejnik
tel. 509-541-338

e-mail: joanna.olejnik@pppt.pl

Carlos Bobbert, psycholog,
trener biznesu i facylitator experiential education.

Carlos, w swojej pracy skupia się na wspieraniu ludzi w rozwijaniu ich potencjału i przecho-
dzeniu przez ważne zmiany osobiste i zawodowe. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty dla 
fi rm i organizacji, pomagając rozwijać umiejętności interpersonalne. Mieszka i pracuje w 
Chile miasteczko Valparaiso. 

Zarządzanie emocjami w oparciu
o inteligencję emocjonalną
(warsztaty w języku angielskim z polskim tłumaczeniem)

Stres jako szansa i zagrożenie.
Jak sobie z nim radzić?

Grupa I    9:30
Grupa II 12:30

Grupa I 12:30
Grupa II   9:30

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

AKCJONARIUSZE PPP-T S.A.:

10.00 Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

10.30 Powitanie uczestników 

10.45 Program Horyzont 2020: podstawowe informacje

Marta Krutel, KPK PB UE

11.30 Konsultacje indywidualne z ekspertami KPK PB UE przy stolikach:

• Bezpieczeństwo żywnościowe - dr Tomasz Mróz

• Energia - Aneta Maszewska

• Środowisko - dr Magdalena Głogowska

• Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji 
i przetwarzania, biotechnologia - dr Jarosław Piekarski, Małgorzata Kapica

• Instrument MŚP oraz szybka ścieżka do innowacji w Programie Horyzont 2020 - Marta Krutel

13.00 Lunch (możliwość zakupienia lunchu w bufecie na miejscu) 

DZIEŃ Z PROGRAMEM 
HORYZONT 2020

w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym
7 lutego 2018 r.

PR
O

G
RA

M

PPP-T S.A. ul. Łukasiewicza 39, Płock

Udział jest bezpłatny

TERMIN MIEJSCE

07.02.2018

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

AKCJONARIUSZE PPP-T S.A.:

09:30 Rejestracja + Networking

10:00 Otwarcie konferencji

10:05 Strategiczne podejście do doskonalenia - Strategia Lean

10:45 Przerwa kawowa

11:05 Dlaczego Lean? - Kontekst Biznesowy

11:45 Znaczenie zaangażowania kadry kierowniczej

12:25 Przerwa

13:25 Konsensus - Analiza Stanu Obecnego

14:05 Kierunki rozwoju

14:45 Przerwa kawowa

15:05 Wdrożenie Zmian - Przykłady zastosowań narzędzi Lean

15:45 Zakończenie konferencji

LEAN 
MANAGEMENT

Sprawne zarządzanie przez efektywne procesy

zgłoszenia na adres: kalina.niemirowska@pppt.pl lub pod nr. tel. 502 748 399

PR
O

G
RA

M

PPP-T S.A. ul. Łukasiewicza 39, Płock
TERMIN CENA MIEJSCE

23.03.2018 250 zł

7 marca

START  09:30 godz. 7 MARCA 2018
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LABORATORIUM CENTRALNE
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest właścicielem 
Laboratorium Centralnego o łącznej powierzchni użytkowej 
około 6,5 tysiąca metrów kwadratowych – największego la-
boratorium analitycznego o profilu chemicznym w Polsce 
i jednego z czołowych pod względem wielkości branżowych la-
boratoriów w Europie. Głównym użytkownikiem i operatorem 
obiektu jest ORLEN Laboratorium, spółka należąca do Grupy 
ORLEN wykonująca analizy paliw, produktów ropopochod-
nych, wód, ścieków, gleby i powietrza. Obiekt położony jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Głównego PKN ORLEN 
S.A. w Płocku.

Program Laboratorium Centralnego w strategicznym partner-
stwie z ORLEN Laboratorium obejmuje stworzenie w ramach 

powstałego obiektu laboratoryjnego dla przemysłu rafineryj-
nego doskonale wyposażonych pracowni na potrzeby pro-
wadzenia działalności badawczo-rozwojowej z możliwością 
wykorzystania powstałej specjalistycznej infrastruktury anali-
tycznej dla celów dydaktycznych. W pracowniach laboratoryj-
nych liczących około 3 tysięcy metrów kwadratowych i ponad 
1100 nowoczesnych stanowisk z pełnym zapleczem socjalnym 
i technicznym pracuje blisko 200 analityków kontrolujących 
procesy technologiczne w PKN ORLEN S.A. poprzez analizy 
paliw, produktów petrochemicznych, olejów, surowców, stru-
mieni międzyoperacyjnych, asfaltów, wód ściekowych, osadów 
oraz analizy dotyczące badania środowiska pracy. Laborato-
rium świadczy również usługi dla klientów zewnętrznych w ce-
lach badawczych, naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych.

CENTRAL LABORATORY
Płock Industrial and Technological Park is the owner 
of the Central Laboratory with a total usable area of about 
6,500 thousand square meters – the largest analytical labora-
tory with a chemical profile in Poland and one of the biggest 
industrial laboratories in Europe in terms of size and capacity. 
The main user and operator of the facility is ORLEN Labora-
torium, a company belonging to ORLEN Group, specialized 
in performing various analyzes of fuels, petroleum products, 
water, sewage, soil and air. The facility is located in the imme-
diate vicinity of the PKN ORLEN’s main plant in Płock.

The Central Laboratory program in a strategic partnership 
with ORLEN Laboratorium includes the creation within this 

facility for the refinery industry of perfectly equipped labora-
tories for the needs of conducting research and development 
activities with the possibility of using the specialized analy-
tical infrastructure for didactic purposes. In laboratories with 
a surface space of approximately 3 thousand square meters, 
more than 200 analysts controls technological processes at 
PKN ORLEN in over 1,100 modern test stands with full social 
and technical back-up facilities through analysis of fuels, pe-
trochemical products, oils, raw materials, inter-operational 
streams, bitumens, wastewater, sediments as well as analysis 
regarding the study of the work environment. The laboratory 
also provides services to external customers for research, 
scientific, development and implementation purposes.
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MAZOWIECKI KLASTER 
CHEMICZNY

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest także współza-
łożycielem, koordynatorem i liderem Mazowieckiego Klastra 
Chemicznego, który rozpoczął swoją działalność w 2014 
roku. Ideą założycieli inicjatywy klastrowej była chęć stwo-
rzenia instytucji wspierającej rozwój silnej w regionie branży 
chemicznej. 

Głównym celem klastra 
jest poprawa konkuren-
cyjności oraz wzrost po-
tencjału innowacyjnego 
firm z sektora chemicz-
nego poprzez wymianę 
wiedzy i doświadczeń ze 
sferą badawczą i współ-
pracę z firmami koope-
rującymi z sektorem. Uni-
kalna przestrzeń klastra 
owocuje budowaniem 
trwałych relacji, inicjo-
waniem wspólnych pro-
jektów, stymuluje dzia-
łalność proinnowacyjną, 
sprzyja dzieleniu się do-
świadczeniami oraz pod-
noszeniu kompetencji.

W ramach klastra funk-
cjonuje 10 grup bran-
żowych, spośród których wyraźnie wyodrębniła się grupa 
kosmetyczna, która jako jedna z najbardziej innowacyjnych 
i rozwojowych na polskim rynku działa w kierunku wypraco-
wania własnej strategii rozwoju. Obecnie członkami klastra 
jest ponad 120 podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, 
jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, administrację, 
organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Mazowiecki Klaster Chemiczny jest aktywny na arenie między-
narodowej, uczestnicząc m.in. w pracach Rady Projektowej 
Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), a wysoki 
standard jego działalności potwierdza Srebrna Odznaka Do-
skonalenia Jakości Zarządzania Klastrem, przyznana przez 
Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA). 

THE MAZOVIAN CHEMICAL 
CLUSTER 

Płock Industrial and Technological Park is also a co-founder, 
coordinator and leader of the Mazovian Chemical Cluster 
which was established in 2014. The idea of the founders 
of this initiative was the desire to create an institution that 
will support the development of the chemical sector so strong 
in the region. 

The main purpose 
of the cluster is to im-
prove competitiveness 
and increase innovative 
potential of compa-
nies from the chemical 
sector by exchanging 
knowledge and expe-
rience with R&D institu-
tions and cooperating 
with companies linked 
to this sector. A unique 
space of the cluster re-
sults in establishment 
of long-lasting relations, 
initiation of joint projects 
as well as stimulates pro-
-innovative activity, sup-
ports experience sharing 
and competence raising.

10 industry groups ope-
rate under the cluster, among which the cosmetic group has 
become prominent. As one of the most innovative and deve-
lopmental on the Polish market, it strives to create its own 
strategy of development. At present, more than 120 entities 
are members of the cluster. They represent entrepreneurs, 
research and development facilities, universities, administra-
tion, non-governmental organizations and business support 
institutions. 

The Mazovian Chemical Cluster is active on international 
stage and participates inter alia in the works of Project Council 
of the European Chemical Regions Network (Rada Projektowa 
Europejskiej Sieci Reginów Chemicznych, ECRN) and the high 
standard of its activity is confirmed by the Silver Label of Clu-
ster Management Excellence awarded by the European Secre-
tariat of Cluster Analysis (ESCA).
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STOLICA POLSKIEJ CHEMII
Przemysł chemiczny jest bez wątpienia wyróżnikiem kra-
jobrazu gospodarczego Płocka. To tu swoją siedzibę ma 
największy lider paliwowo-energetyczny oraz petroche-
miczno-rafineryjny Europy Środkowo-Wschodniej – Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Główny w Płocku 
jest największym tego typu kompleksem przemysłowym 
w kraju. Koncern zarządza 6 rafineriami i największą w re-
gionie siecią nowoczesnych stacji paliw i od wielu lat jest 
najcenniejszą marką w Polsce. 

Także w Płocku ulokowane są 2 światowej skali zakłady 
do produkcji polietylenu oraz polipropylenu Basell Orlen 
Polyolefins – spółki joint venture Grupy LyondellBasell 
i Grupy ORLEN specjalizującej się w produkcji poliolefin. 
W Płocku również swoje aktywności postanowiła umieścić 
jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i największa 
na Dolnym Śląsku – spółka PCC Rokita. Wybudowaną 
w ostatnich latach wytwórnią etoksylatów zarządza obecnie 
spółka celowa PCC Exol.  

Chemiczny pejzaż miasta uzupełniają ponadto Brenntag 
Polska, który jest światowym liderem w dziedzinie dystry-
bucji surowców chemicznych oraz A.Schulman Polska – czo-
łowy międzynarodowy producent wysokiej jakości tworzyw 
konstrukcyjnych, koncentratów barwiących, dodatków 
modyfikujących, specjalistycznych proszków oraz dostawca 
tworzyw masowych i termoplastycznych elastomerów. 

Warto zauważyć, że z około 121 tysięcy mieszkańców Płocka 
około 12 tysięcy jest zatrudnionych w sektorze przemysłu, 
z czego ponad 6 tysięcy to pracownicy branży przetwórstwa 
chemicznego i produkcji chemikaliów.  
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THE CAPITAL OF POLISH 
CHEMICAL SECTOR
The chemical industry is undoubtedly a characteristic fe-
ature of economic landscape of Płock. It is a city, where 
the biggest leader of fuel and energy, petrochemical and re-
fining industry in Central and Eastern Europe, PKN ORLEN, 
has its head office. The main plant in Płock is the largest 
industrial complex of this kind in Poland. The concern 
manages 6 refineries and the biggest network of modern 
service stations in the region. It has been the most valuable 
brand in Poland for many years. 

Moreover, Płock is the seat of 2 world-class plants for the pro-
duction of polypropylene and polyethylene, Basell Orlen 
Polyolefins, a joint venture company of LyondellBasell 
Group and ORLEN Group, which specializes in the produc-
tion of polyolefins. PCC Rokita, which is a leading chemical 
company in Poland and the biggest one in Lower Silesia 
(Dolny Śląsk), is another company which has decided to run 
its business in Płock. Ethoxylate Generation Plant, built se-
veral years ago by PCC Rokita, at present is run by a special 
purpose vehicle, PCC Exol. 

The chemical landscape of the city is completed by Brenntag 
Polska, which is the world leader in the distribution of che-
mical materials, and A.Schulman Polska, a leading pro-
ducer of high quality structural minerals, colour batches, 
modifying additives, special powders as well as a supplier 
of mass plastics and thermoplastic elastomers. 

It is worth highlighting that 12,000 out of 121,000 inhabi-
tants of Płock are employed in the industrial sector. More 
than 6,000 work in the chemical processing and chemicals 
production sectors. 
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MIASTO PŁOCK
Płock to miasto na prawach powiatu, położone w centrum 
Polski nad rzeką Wisłą na terenie województwa mazowiec-
kiego. Jest najstarszym grodem na Mazowszu, malowniczo 
położonym na stromej nadwiślańskiej skarpie. Na prze-
łomie XI i XII wieku był siedzibą polskich władców i faktyczną 
stolicą Polski. 

W pobliżu Płocka przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, 
a infrastruktura komunikacyjna jest konsekwentnie rozwi-
jana. Niedaleko miasta krzyżują się autostrady: A-1 Północ 
– Południe (droga międzynarodowa nr 1 Gdańsk – Ostrawa) 
oraz A-2 Wschód – Zachód (droga międzynarodowa nr 
2 Moskwa – Berlin). Bliska odległość dzieli również Płock 
od drogi ekspresowej S-10 Warszawa – Szczecin. Dojazd 
do największego w Polsce Międzynarodowego Lotniska 
Chopina w Warszawie zajmuje tylko 2 godziny, a regio-
nalny port lotniczy w Modlinie osiągalny jest w zaledwie 45 
minut. W położonym o niespełna godzinę jazdy Kutnie znaj-
duje się duży międzynarodowy węzeł kolejowy. W Płocku 
działa też lotnisko, które może przyjmować małe samoloty 
i śmigłowce.

Współczesny Płock to prężny ośrodek gospodarczy z dużym 
potencjałem przemysłowym, wykształconą kadrą i rozwi-
niętym rynkiem okołobiznesowym. Jest miastem sprawnie 
i nowocześnie zarządzanym, otwartym na potrzeby przed-
siębiorców i wspomagającym inicjatywy biznesowe. Płock 
spełnia oczekiwania wielu inwestorów sektora przemysłu 
i produkcji poprzez tworzenie dogodnych warunków 
do rozwoju

WARSZAWA / WARSAW

POZNAŃ

ŁÓDŹ

WROCŁAW

KRAKÓW / CRACOW

GDAŃSK

110= 110km

217= 217km

104= 104km

302= 302km

271= 271km

276= 276km

Odległość z Płocka do głównych miast w Polsce
Distance from Płock to main cities in Poland



13PŁOCK 
INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL PARK

39 ŁUKASIEWICZA ST., PŁOCK 09-400
PH. +48 24 364 03 50; E-MAIL: SEKRETARIAT@PPPT.PL

THE CITY OF PŁOCK
Płock is a city with district rights, located in the centre of Po-
land, on the Vistula River, in Mazovian Province. It is the ol-
dest city in Mazovia, picturesquely located on a steep river 
bank. At the turn of XI and XII centuries it was a residence 
of Polish kings and the actual capital of Poland.

Important communication routes run near Płock 
and the road infrastructure has been consistently deve-
loped. A-1 Północ – Południe (international road no. 1 
Gdańsk – Ostrava) and A-2 Wschód - Zachód (international 
road no. 2 Moscow – Berlin) motorways intersect near Płock. 
The city lies also close to S-10 Warsaw – Szczecin clearway. 
It takes only 2 hours to get to Warsaw Chopin International 
Airport, which is the largest in Poland, and the regional 
airport in Modlin is only 45 minutes away. A huge inter-
national railway junction is located in Kutno, which is just 
an hour drive from Płock. The city has also a local airport, 
which can be used by small planes and helicopters. 

Contemporary Płock is a flourishing economic centre with 
huge industrial potential, skilled workforce and developed 
business-related market. It is a city which is managed 
in an efficient and modern manner, open to entrepreneurs’ 
needs and supporting business initiatives. Płock comes up 
to the expectations of numerous investors in the industry 
and production sector by creating favourable conditions 
for development. 

BERLIN

BRUKSELA / BRUSSELS

PARYŻ / PARIS

BUDAPESZT / BUDAPEST

WIEDEŃ / VIENNA

MONACHIUM / MUNICH

LONDYN / LONDON

ZURYCH / ZÜRICH

49= 490km

121= 1218km

150= 1508km

88= 880km

69= 691km

105= 1057km

155= 1556km

131= 1315km

Odległość z Płocka do głównych miast w Europie
Distance from Płock to main cities in Europe
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UNIKALNA GOSPODARKA I POMOCNY PARTNER
Współczesny Płock to prężny ośrodek gospodarczy o zróżni-
cowanej strukturze branżowej i rozwiniętym rynkiem około-
biznesowym, zorientowany na innowacyjność, nowoczesne 
technologie i sukces w biznesie. Jest miastem sprawnie i nowo-
cześnie zarządzanym, otwartym na potrzeby przedsiębiorców 
i wspomagającym inicjatywy biznesowe. Występuje tu szcze-
gólne bogactwo firm z branży rafineryjnej, petrochemicznej, 
chemicznej oraz sektora produkcji i usług. Możliwość współ-
pracy z liderami branżowymi stwarza obecnym i przyszłym 
inwestorom niepowtarzalne możliwości uzyskania synergii 
działań. 

W mieście dominuje przemysł paliwowo-energetyczny i che-
miczny. Tu ma swoją siedzibę  Polski Koncern Naftowy ORLEN 
S.A. – potentat na rynku paliwowym w Polsce i jedna z najwięk-

szych tego typu firm w Europie Środkowo-Wschodniej oraz 
PERN S.A. – krajowy lider logistyki naftowej. W Płocku istnieje 
również przemysł spożywczy (Dr Oetker), maszynowy (New 
Holland), odzieżowy (Levi Strauss), stoczniowy (Centromost 
Stocznia Rzeczna) oraz budowlano-montażowy (BudMat, Mo-
stostal Płock).

Firmy, które zdecydują się zainwestować w Płocku mogą liczyć 
na atrakcyjne samorządowe programy wsparcia obejmujące 
m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Nowym inwe-
stycjom może być także przyznana pomoc dla przedsięwzięć 
realizowanych na terytorium Polski, co oznacza możliwość 
ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku 
dochodowego. 

UNIQUE ECONOMY AND SUPPORTIVE PARTNER
The contemporary Płock is an active economic centre of varied 
branch structure and developed market of business-related 
institutions, focused on innovation, modern technologies 
and success in business. It is a city efficiently and modernly 
managed, open to the needs of entrepreneurs which supports 
business initiatives. It is a place in which companies operating 
in the refining, petrochemical and chemical industries as well 
as the production and service sector have their head offices. 
The possibility of cooperation with industry leaders gives 
current and future investors unique opportunities to obtain 
synergy of actions. 

TThe city is dominated by fuel and energy and chemical in-
dustries. It is the place, where the Polish Oil Concern ORLEN 
(PKN ORLEN), a tycoon in the fuel market in Poland and one 

of the biggest companies of this type in Central and Eastern 
Europe, and PERN, the national leader of petroleum logistics, 
have their head offices. The following industries also exist 
here: food industry (Dr Oetker), machinery industry (New 
Holland), textile industry (Levi Strauss), shipbuilding industry 
(Centromost Stocznia Rzeczna) and installation and construc-
tion industry (BudMat, Mostostal Płock).   

Companies willing to invest in Płock can count on attractive 
self-government support programs, which include inter alia 
exemption from property tax. New investments may also be 
granted an aid for projects carried out on the territory of Po-
land, which enables entrepreneurs to apply for an exemption 
from income tax.
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MIASTO WYKSZTAŁCONYCH LUDZI
Płock jest miastem akademickim o silnych tradycjach nauko-
wych. Niemal 6 tysięcy studentów kształci się na wyższych 
uczelniach technicznych i humanistycznych. Politechnika 
Warszawska w Płocku oferuje wykształcenie inżynieryjne ze 
specjalnością w budownictwie, mechanice, budowie maszyn, 
inżynierii środowiska i technologii chemicznej oraz edukuje 
przyszłych ekonomistów specjalizujących się w gospodarce 
przemysłowej oraz informatyce w ekonomii. Szerokie spek-
trum badań przyszli inżynierowie płockiej Politechniki mogą 
prowadzić w laboratorium innowacyjnych technologii i ma-
teriałów. Instytuty nauk ekonomicznych, filologii, matema-
tyki i informatyki prowadzi natomiast Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Płocku. Specjalistów w zarządzaniu, ad-
ministracji i informatyce kształci również prywatna Szkoła 
Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Wsparcie edukacyjne oferuje również Centrum Edukacji 
–  placówka szkoleniowo-konsultingowa z udziałem kapita-
łowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. 
W jej ofercie znajdują się szkolenia, warsztaty, studia pody-
plomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy języ-
kowe na wszystkich poziomach nauczania. Centrum to przede 
wszystkim doświadczenie i profesjonalizm wykładowców oraz 
możliwość dedykowania programów szkoleń i studiów indy-
widualnym potrzebom klienta. Placówka współpracuje z re-
nomowanymi uczelniami wyższymi w Polsce: Szkołą Główną 
Handlową w Warszawie, Akademią Leona Koźmińskiego, 
Uniwersytetem Łódzkim czy Politechniką Krakowską. W ra-
mach Zespołu Szkół Centrum Edukacji funkcjonuje ponadto 
Technikum Chemiczne, które kształci przyszłych analityków 
i technologów chemicznych. 

A CITY OF EDUCATED PEOPLE
Płock is an academic city of strong scientific traditions. Almost 
6,000 students study at technical and humanities universities. 
Warsaw University of Technology in Płock offers engineering 
education with major in construction, mechanics, mechanical 
engineering, environmental engineering and chemical techno-
logy and educates future economists specializing in industrial 
economy and IT in economics. The engineers-to-be of this 
university of technology can carry out a wide range of rese-
arch in the laboratory of innovative technologies and mate-
rials. The institutes of economic sciences, language studies or 
mathematics and IT, on the other hand, are run by the State 
School of Higher Professional Education in Płock. Moreover, 
Pawel Wlodkowic University College educates specialists 
in management, administration and IT. 

Educational support is also provided by Education Centre 
(Centrum Edukacji) – a training and consulting company with 
the capital share of the Płock Industrial and Technological Park. 
It offers training, workshops, post-graduation studies, conti-
nuing education courses and language courses at all levels. 
The specificity of the Centre is the experience and professio-
nalism of the lecturers and the potential to customize training 
programs and individual studies to the needs of the custo-
mers. The company cooperates with reputable universities 
in Poland: Warsaw School of Economics, Leon Koźmiński 
Academy, the University of Łódź or Kraków University of Tech-
nology. Moreover, Technical High School of Chemistry, which 
educates future chemical analysts and technologists, operates 
as part of the Complex of Schools of the Education Centre.
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KULTURA I ROZRYWKA
Życie kulturalne i rozrywkowe tętni w Płocku przez cały rok. 
W jego bogatej ofercie można znaleźć wiele różnorodnych 
imprez, również dla koneserów sztuki. Szczególnie bogaty 
jest kalendarz letnich imprez kulturalnych. Niemal w każdy 
weekend tętni życiem Stary Rynek, amfiteatr, plaża nad Wisłą, 
teatr i sale koncertowe czy mury średniowiecznej Bazyliki 
Katedralnej. Piknik Europejski, Jarmark Tumski, Dni Historii 
Płocka, Wianki i Dzień Wisły, Vistula Folk Festival – to nazwy 
tylko niektórych wydarzeń, w których chętnie uczestniczą za-
równo płocczanie, jak i turyści.

Wielu fanom muzyki Płock kojarzy się z festiwalami na pięknej 
nadwiślańskiej plaży, położonej w sąsiedztwie majestatycz-
nych zabytków. W tej niepowtarzalnej scenerii odbywają się 
co roku międzynarodowe imprezy muzyczne, z których naj-

ważniejszą jest AUDIORIVER – najlepszy polski festiwal mu-
zyki elektronicznej według mediów branżowych. Wielu gości 
przyjeżdża także na najbardziej słoneczny z płockich festiwali 
– Reggaeland. Liczną publiczność gromadzi Polish Hip-Hop Fe-
stival oraz zamykający sezon Summer Fall Festival. Lubiących 
inną formę rozrywki zapraszają natomiast Płocka Orkiestra 
Symfoniczna oraz amfiteatr nad Wisłą, znany m.in. z Płockiej 
Nocy Kabaretowej. 

Szczególnej uwagi wymaga Muzeum Mazowieckie w Płocku – 
najstarsze polskie muzeum powstałe z inicjatywy społecznej, 
posiadające zbiory historyczne, numizmatyczne, artystyczne 
i archeologiczne. Tam znajduje się największa ekspozycja 
poświęcona sztuce secesji oraz imponująca kolekcja art déco, 
która znacznie wzbogaciła się w ciągu ostatnich kilku lat. 

CULTURE AND ENTERTAINMENT
The cultural and entertainment life is very much animated 
throughout the year. Its rich offer includes various events, inc-
luding ones for connoisseurs of art. The calendar of summer 
cultural events is especially rich. The Old Town, the amphithe-
ater, Vistula beach, the theatre, concert halls or the walls 
of medieval Cathedral Basilica are vibrant with life almost every 
weekend. European Picnic, Tumski Fair, The Days of Płock Hi-
story, Wianki (the custom of throwing garlands of flowers into 
the water on Midsummer Night’s Eve), Vistula Day, Vistula Folk 
Festival – these are only some of events in which both the in-
habitants of Płock and tourists take place.

A great number of music fans associates Płock with festivals 
organized on the beautiful Vistula beach, located near maje-
stic monuments. Each year international musical events are 
organized in this unique scenery. The largest of them is AU-

DIORIVER, which, according to specialized media, is the best 
Polish electronic music festival. A lot of people visit Płock 
to participate in one of the sunniest festivals – Reaggeland. 
Polish Hip-Hop Festival and Summer Fall Festival, which 
closes the season, also attract large audience. Those who 
are interested in a different form of entertainment are wel-
comed by Płock Symphonic Orchestra and the amphitheater 
on the Vistula River, famous inter alia for Płock Cabaret Night. 

The Mazovian Museum in Płock should be given special at-
tention. It is the oldest Polish museum established on social 
initiative and has historical, numismatic, artistic and archeolo-
gical collections. It is the museum where the largest exhibition 
devoted to the Art Nouveau style and an impressive art déco 
collection, which has expanded significantly in recent years, 
can be found. 
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SPORT I REKREACJA
Miasto stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i rekre-
acji, oferując liczne obiekty sportowe oraz unikalny, natu-
ralny zalew Sobótka u podnóża malowniczej Skarpy Wiślanej 
z czystą wodą i piaszczystą plażą, na której znajduje się boisko 
do gry w piłkę plażową, zjeżdżalnia dla dzieci, a także wypoży-
czalnia kajaków i rowerów wodnych. 

Dumą miasta są szczypiorniści ORLEN Wisły Płock, jednej z naj-
lepszych drużyn piłki ręcznej w kraju, wielokrotni Mistrzowie 
Polski. Natomiast Stadion im. Kazimierza Górskiego to miejsce 
zmagań drużyny piłki nożnej Wisły Płock występującej na po-
ziomie ekstraklasy. Miasto ma również olimpijczyków i meda-
listów Mistrzostw Świata i Europy w innych dyscyplinach spor-
towych, takich jak: sztuki walki, tenis osób niepełnosprawnych, 
motoparalotniarstwo. Coroczne międzynarodowe zawody 
driftingu Drift Masters Grand Prix przyciągają natomiast naj-
bardziej wymagających miłośników motoryzacji. 

W Płocku znajduje się hala sportowo-widowiskowa ORLEN 
Arena z widownią na 5,5 tysiąca osób, 3 stadiony, 3 pływalnie, 

hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, skatepark, korty 
tenisowe, przystań jachtowa i lotnisko aeroklubu, a zimą 
– lodowisko.

Na specjalną uwagę zasługuje Płockie Towarzystwo Wioślar-
skie – jeden z najstarszych klubów sportowych na ziemiach 
polskich, który powstał ponad 130 lat temu. To ważna prze-
strzeń kształtowania kondycji fizycznej młodych ludzi, których 
interesują sporty wodne.

Ścieżki rowerowe i spacerowe wzdłuż bulwaru Wisły stały się 
ulubionym miejscem  treningu biegaczy. Dla kochających ten 
rodzaj sportu organizowany jest przez miasto wrześniowy 
Półmaraton Dwóch Mostów – międzynarodowy bieg, który 
gromadzi blisko tysiąc zawodników. Dla bardziej wytrwałych, 
w okolicach Płocka odbywa się ultramaraton „Rykowisko” – 
bieg przełajowy na terenie Pojezierza Gostynińskiego na dy-
stansie około 86 kilometrów.

SPORT AND RECREATION
The city creates perfect conditions for relaxation and recre-
ations. It offers numerous sports facilities and a unique, na-
tural Sobótka Reservoir, located at the foot of picturesque 
Vistula Slope, with clean water and a sandy beach, a beach 
ball field, a slide and canoe and pedal boat rental company. 

ORLEN Wisła Płock handball players are the pride of the city. 
It is one of the best handball teams in Poland and a multiple 
champions of Poland. Kazimierz Górski Stadium is a place 
where Wisła Płock football team faces their opponents from 
Polish football premier league. The city also has Olympians 
and medalists of World and European Championship in such 
sports disciplines as martial art, tennis of the disabled, para-
motoring. Drift Master International Competition, organized 
annually, attracts more demanding motorization lovers. 
In Płock you will also find sports and entertainment ORLEN 
Arena, whose seating capacity is 5,500 people, 3 stadiums, 3 

swimming pools, a sports hall with a climbing wall, a skatepark, 
tennis courts, a marina and aeroclub airport and in winter also 
an ice rink. 

Płock Rowing Society (Polskie Towarzystwo Wioślarskie) de-
serves special attention. It was founded more than 130 years 
ago and is one of the oldest sports club in Poland. It is an im-
portant place where young people interested in water sports 
can develop their physical fitness. 

Bike and walking tracks along the Vistula Boulevard have be-
come runners’ favourite place. Two Bridges Half-marathon 
(Półmaraton Dwóch Mostów) is organized in September 
for enthusiasts of this type of sport. It is an international ma-
rathon which attracts almost a thousand runners. For more 
tenacious runners “Rykowisko” ultramarathon is organized 
near Płock. It is a cross country running of 86 kilometers orga-
nized in Gostynińskie Lakeland.
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TURYSTYKA
Płock to idealne miasto, aby zaspokoić ciekawość tu-
rysty. Pełne uroku i historycznych ciekawostek może 
pochwalić się wieloma interesującymi zabytkami 
i atrakcyjnymi miejscami. Należy do nich wzniesiona 
w XII wieku Bazylika Katedralna, w której znajduje się 
sarkofag dwóch polskich władców: Władysława Her-
mana oraz jego syna Bolesława Krzywoustego. Miejsca, 
które koniecznie w Płocku trzeba zobaczyć to: skarbiec 
w Muzeum Diecezjalnym, Muzeum Mazowieckie z ko-
lekcją secesji, Muzeum Żydów Mazowieckich, najstarsza 
szkoła w Polsce – „Małachowianka” z pieczołowicie od-
restaurowaną dawną Kolegiatą św. Michała i Kolegium 
Jezuickim oraz Stary Rynek z Ratuszem. 

Jedną z głównych płockich atrakcji turystycznych jest 
Ogród Zoologiczny, przepięknie ulokowany na opada-
jących ku Wiśle tarasach. Żyje w nim ponad 3,5 tysiąca 
zwierząt reprezentujących 300 gatunków. Na terenie 
ogrodu są też inne atrakcje, jak park linowy, kolejka 
tyrolska czy ścianka wspinaczkowa. Raz w roku  latem 
ogród otwarty jest także w nocy, przyciągając kilkuset 
sympatyków imprezy pod nazwą ZOONOC. 

Niewątpliwym atutem Płocka jest bezpośrednie są-
siedztwo rozległych lasów, jezior i rzek, co  stwarza idealne 
warunki dla  turystyki pieszej i rowerowej, a także upra-
wiania sportów wodnych. Miasto otoczone jest przez dwa 
parki krajobrazowe – Brudzeński na zachodzie, przecięty 
rzeką Skrwą (spływy kajakowe) i wspaniałymi wąwozami 
(przez te tereny przebiega płocki etap Poland Bike Ma-
raton) oraz Gostynińsko-Włocławski na południu, z lasami 
i kilkudziesięcioma jeziorami, wokół których skupionych 
jest wiele ośrodków wypoczynkowych.
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TOURISM
Płock is the perfect city for curious tourists. It is a char-
ming city full of historical curiosities which can boast 
interesting monuments and attractive places. These 
include: the Cathedral Basilica, erected in XII century, 
where a sarcophagus of two Polish kings: Władysław 
Herman and his son, Bolesław Krzywousty, is found. 
Places which must be visited include: the treasury 
in the Diocesan Museum, the Mazovian Museum with 
its Art Nouveau collection, the Museum of Mazovian 
Jews, the oldest school in Poland, “Małachowianka”, 
with carefully restored old Saint Michael’s Collegiate 
Church and the Jesuit College and the Old Town with 
the Town Hall.  

One of main tourist attractions in Płock is the Zoo, 
beautifully located on terraces “falling” towards 
the Vistula. More than 3,500 animals of 300 spe-
cies live there. There are other tourist attractions 
in the Zoo, such as a ropes course, an aerial runway 
and a climbing wall. Once a year the Zoo is opened 
at night. The so-called ZOONOC attracts several hun-
dred enthusiasts of this event. 

An unquestionable advantage of Płock is the direct 
vicinity of extensive forests, lakes and rivers which 
creates perfect conditions for hiking and biking and water 
sports. The city is surrounded by two landscape parks, Bru-
dzeński Lanscape Park to the west, crossed by the Skrwa 
River (canoe rafting) and beautiful ravines (the Płock stage 
of Poland Bike Marathon runs through this area), and Go-
stynińsko-Włocławski Landscape Park to the south, with 
forests and several lakes around which numerous tourist 
centres are located.  
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