
GRUPA KAPITAŁOWA
MOSTOSTAL WARSZAWA



01.01.1963 
Powstanie Płockiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Przemysłowych na potrzeby budującej się rafinerii płockiej. 
Establishment of the Płock Steel Construction and Industrial Equipment 

Company for the needs of the Płock refinery under construction.

1970
Zakończenie budowy nowej siedziby firmy PPKSiUP przy  
ul. Targowej 12, biurowca, hal produkcyjnych i składowisk Zakładu 
Produkcji Konstrukcji, warsztatów Bazy Sprzętu i Transportu  
oraz magazynów wraz z bocznicą kolejową. 
Completion of the construction of the new headquarters of the company 

PPKSiUP at ul. Targowa 12, an office building, production halls and storage yards 

of Zakład Produkcji Konstrukcji, workshops for the Equipment and Transport 

Base, and warehouses with a railway siding.

1993
Przekształcenie własnościowe PPKSiUP w pracowniczą spółkę akcyjną 
Mostostal Płock SA. 
Ownership transformation of PPKSiUP into an employee joint-stock company 

Mostostal Płock SA.

1998
Debiut Mostostalu Płock S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, pozyskanie Inwestora Strategicznego – Mostostal 
Warszawa SA. 
Mostostal Płock S.A. debut on the Warsaw Stock Exchange, acquiring

 a Strategic Investor - Mostostal Warszawa SA.

Historia | Company’s History

Mostostal Płock SA
Mostostal Płock SA jest jedną z najbardziej doświadczonych polskich firm 
mechanicznych działających w sektorze Oil&Gas, a także w przemyśle 
chemicznym, energetycznym i spożywczym. Wśród podstawowych produktów 
i usług firmy znajdują się: produkcja i montaż zbiorników magazynowych 
(storage tanks), prefabrykacja i montaż instalacji przemysłowych, rurociągów. 
Mostostal Płock posiada własną bazę sprzętową, spawalnicze centrum 
szkoleniowo-certyfikujące oraz laboratorium zakładowe posiadające certyfikację 
PCA. Wśród Klientów Mostostalu Płock SA znajdują się między innymi: 

Mostostal Płock is one of the most experienced Polish mechanical companies 
operating in the Oil & Gas sector, as well as in the chemical, energy and food 
industries. The company’s basic products and services include: production and 
assembly of storage tanks, prefabrication and assembly of industrial installations 
and pipelines. Mostostal Płock has its own equipment base and a certified welding 
training center and PCA certified laboratory. Our clients among others are: 
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Grupa Kapitałowa 
Mostostal Warszawa
Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa 
skupia przedsiębiorstwa prowadzące 
szeroko zakrojoną działalność 
projektową i wykonawczą we wszystkich 
segmentach rynku, od budownictwa 
mieszkaniowego po specjalistyczne 
konstrukcje dla przemysłu ciężkiego.  
 
Trzon Grupy stanowią spółki objęte 
skonsolidowanym raportowaniem 
finansowym i realizujące wspólną strategię 
rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej  
i marketingowej. Dwie z nich – Mostostal 
Warszawa SA oraz Mostostal Płock SA – 
są notowane na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych.

Mostostal Warszawa Capital Group 
brings together companies conducting 
wide-ranging design and manufacturing 
activities in all branches of the industry, 
from residential construction to advanced 
structures for the heavy industry. 
 
The core of the Group are companies 
covered by consolidated financial reporting 
and implementing a common strategy for the 
development of the production, commercial 
and marketing offer. Two of them - Mostostal 
Warszawa SA and Mostostal Płock SA - are
listed on the Warsaw Stock Exchange.

GRUPA MOSTOSTAL WARSZAWA. THE MOSTOSTAL WARSZAWA CAPITAL GROUP.

Mostostal Płock SA oferuje:

• Wytwarzanie i montaż konstrukcji 
stalowych: 
-Przemysłowych  
-Infrastrukturalnych

• Wytwarzanie i montaż  zbiorników 
magazynowych

• Wytwarzanie i montaż rurociągów
• Prefabrykacja, montaż i rozruch 

instalacji przemysłowych
• Remonty i modernizacje instalacji 

przemysłowych
• Spawalnicze centrum szkoleniowo-

egzaminacyjne
• Usługi transportowe i sprzętowe

Mostostal Płock SA offers:
• Manufacturing and assembly of steel 

structures 
-Industrial 
-Infrastructural

• Manufacturing and assembly of storage 
tanks

• Production and assembly of pipelines
• Prefabrication, assembly and 

commissioning of industrial installations
• Repairs and modernization of industrial 

installations
• Welding training and examination center
• Transportation and equipment services
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OBSZARY DZIAŁANOŚCI. RANGE OF ACTIVITY.

PRZEMYSŁ.

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
I DROGOWE .

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE.

PALIWA.

ENERGETYKA.
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Okres realizacji:
Implementation period:

2013 - 2015

Okres realizacji:
Implementation period:

2009 - 2012

FPF - 1
 Floating Production Facility FPF – 1 

Petrofac

Zbiorniki Magazynowe  
w Adamowie

Crude Oil Storage Base in Adamowo

Klient | Employer: PERN SA 

Roboczogodzin:
Manhours:

229.800 

Pełne wykonanie dwóch zbiorników 

magazynowych o numerach 23 i 24 o pojemności 

100 000 m³ każdy, w bazie magazynowej ST-1 

Adamowo PERN.

Complete execution of two storage tanks no. 23 

and 24, with capacity of 100 000 m³ each including 

infrastructure at PERN premises in ST-1 Adamowo 

storage base

Klient | Employer:  
Gdańska Stocznia

„Remontowa” im. J. Piłsudskiego

Prefabrykacja i montaż 1510 ton konsytukcji 

stalowej i rurociągów.

Prefabrication and assembly of 1,510 tons of steel 

structures and pipelines.
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Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

30 mln zł netto   
PLN 30 milion net
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Termin realizacji:
Implementation period:

2019 - obecnie

Zbiorniki magazynowe 
w Bazach Paliw 

w Boronowie i Rejowcu
Storage tanks in Boronów and Rejowiec

Klient | Employer: PERN SA 

Generalny Wykonawca | General Contractor: 

Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa 
(lider), Mostostal Płock (partner) 

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 
miesięcy. | The maximum warranty period is 60 

months. 

Zadanie, które Mostostal Płock zrealizuje w ramach 

konsorcjum z Mostostalem Warszawa, obejmuje 

budowę zbiornika magazynowego o pojemności  

10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch 

zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3  

w Bazie Paliw w Rejowcu.

The task that Mostostal Płock will carry out as part 

of a consortium with Mostostal Warszawa includes 

the construction of a storage tank with a capacity of  

10 thousand cub. m at the Fuel Base in Boronów and two 

storage tanks with a capacity of 32 thousand cub. m at 

the Fuel Base in Rejowiec.
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Prefabrykacja i montaż rurociągów, montaż kolumn  
wraz z wyposażeniem, pieców, pomp i zbiorników 
| Prefabrication and assembly of pipelines, assembly of columns with equipment, 
furnaces, pumps and tanks

Termin realizacji:
Implementation period:

2016-2017
Wykonanie prac w ramach projektu LOTOS 

HYDROMAX VACUUM BRANCH

Works under the LOTOS HYDROMAX VACUUM 

BRANCH project

Klient | Employer:  KT-Kinetics 
Technology S.p.A.

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

28 mln zł netto 
 PLN 28 milion net
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Termin realizacji:
Implementation period:

2018 - obecnie

Zbiorniki oleju 
napędowego

Oil tanks

Klient | Employer: Polski Koncern 

Naftowy ORLEN 

Budowa czterech zbiorników magazynowych 

uwzględniająca kompletację i zakup materiałów, 

prace w branży budowlanej (fundamenty), 

mechanicznej (zbiorniki, orurowanie), elektrycznej, 

automatycznej, antykorozyjnej i izolacyjnej (w tym 

przeprowadzenie rozruchu mechanicznego), udział 

w rozruchu technologicznym, przeprowadzenie 

prób i testów.

Construction of four storage tanks including the 

completion and purchase of materials, works in the 

construction (foundations), mechanical (tanks, piping) 

and electrical industries, automatic, anti-corrosion 

and insulating (including mechanical start-up), 

participation in technological start-up, conducting 

trials and tests.

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

59 mln zł netto  
PLN 59 milion net

Kompleksowe wykonanie usługi PC w ramach 

zadania inwestycyjnego „Odbudowa zbiorników oleju 

napędowego na Wydziale Komponowania - budowa 

czterech zbiorników o pojemności 9600m3 każdy”

Comprehensive performance of the PC service as part 

of the investment project “Reconstruction of diesel oil 

tanks at the Composing Department - construction of 

four tanks with a capacity of 9600 m3 each”
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Rozbudowa parku 
zbiornikowego w Gdańsku
Expansion of the PERN tank farm  
in Gdańsk

W ramach rozbudowy parku zbiornikowego w Gdańsku 

powstały dwa zbiorniki, stalowe, spawane, dwupłaszczowe 

z dachem pływającym (pontonowo-membranowym),  

o osi głównej pionowej, monitoringiem szczelności dna 

z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, 

układem detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru  

i układem pomiarowym poziomu, gęstości, temperatury, 

położenia dachu oraz sygnalizacji poziomu. Konsorcjum 

Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa wybudowało 

zbiorniki nr 19 i nr 20, służące do magazynowania ropy 

naftowej. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa bazy 

PERN w Gdańsku wzrosła z 900 tys. m3 do 1,1 mln m3.

In the scope of the agreement, the consortium executed double 

shell storage tanks equipped with a steel-welded floating 

roof. The tanks are provided with control of tank bottoms, 

protection against uncontrolled spill and contamination 

hydrocarbon leak detectors, flame detectors. It is also 

equipped with tank level, density and temperature monitoring 

system as well as floating roof monitoring system. Apart from 

construction and assembly of tanks, the task included the 

expansion of accompanying infrastructure.

Termin realizacji:
Implementation period:

2018-2020

Klient | Employer:  PERN SA

Pojemność zbiorników: | Tanks capacity:   

2 zbiorniki po 100 tys. m3 każdy m3 |  2 tanks of 100.000 cubic m each 

Wartość kontraktu: | Contract value:  142,95 mln zł netto | PLN 142.95 million net
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Prefabrykacja i montaż na statku 
konstrukcji stalowej i orurowania 

| Prefabrication and assembly of steel 
structures and piping on the ship

Klient | Employer: Gdańska Stocznia 
„Remontowa” im. J. Piłsudskiego 

Wykonanie prefabrykacji i montażu systemów 

rurarskich wraz z podporami na statku m/t 

Hanne Knutsen

Prefabrication and assembly of piping systems 

with supports on the m / t Hanne Knutsen ship

Termin realizacji:
Implementation period:

2016
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Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

15 mln zł netto  
 PLN 15 milion net



INSTALUJEMY DOBRE ROZWIĄZANIA. WE INSTALL GOOD SOLUTIONS.

Termin realizacji:
Implementation period:

2015-2017

Budowa infrastruktury do 6+1 otworów 
eksploatacyjnych w Kopalni Soli „Mogilno”

Construction of infrastructure for 6 + 1 
production wells in the „Mogilno” Salt Mine

Klient | Employer: Inowrocławskie 
Kopalnie Soli „Solino”
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Budowa infrastruktury powierzchniowej do nowych 

otworów eksploatacyjnych w zakresie infrastruktury 

budowlanej (drogi, place, budynki, fundamenty), 

instalacyjnej (rurociągi) i elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej oraz pomiarów i automatyki.

Construction of surface infrastructure for new production 

openings in the field of construction (roads, squares, 

buildings, foundations), installation (pipelines) and 

electricity, telecommunications, as well as measurement 

and automation infrastructure.

Zbiorniki produktów 
pośrednich DCU  
(2081-S135/S136)
DCU Intermediate Product Tanks  

Wykonanie prac projektowych zbiorników, kompletacja 

dostaw materiałów i urządzeń, usługi i prace budowlano 

montażowe polegające m.in. na.  wykonaniu robót ziemnych, 

fundamentów, sieci podziemnych, dróg, prefabrykacja  

i montaż zbiorników V=10000 m3 i V=5000 m3 wraz 

z izolacją montaż urządzeń, prefabrykacja i montaż 

orurowania, automatycznych, elektrycznych, izolacyjnych.

 

Design works for tanks, completion of supplies of materials 

and devices, services and construction and assembly 

works, including earthworks, foundations, underground 

networks, roads, prefabrication and assembly of tanks  

V = 10000 m3 and V = 5000 m3 with insulation, installation 

of devices, prefabrication and assembly of automatic, electric, 

insulation piping.

Termin realizacji:
Implementation period:

2016-2017

Klient | Employer:  LOTOS Asfalt

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

20 mln zł netto  
PLN 20 milion net

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

20 mln zł netto
 PLN 20 milion net
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Termin realizacji:
Implementation period:

2016-2017

Modernizacja
 instalacji DRW

Modernization of DRW installation

Klient | Employer: Polski Koncern 

Naftowy ORLEN 

Wykonanie prac projektowych, kompletacja 

dostaw materiałów i urządzeń, usługi i prace 

budowlano-montażowe polegające m.in.  

na demontażu i montażu kolumny K-305N  

wraz z niezbędnym orurowaniem (w tym 

przeprowadzenie rozruchu mechanicznego), udział 

w rozruchu technologicznym, przeprowadzenie 

prób i testów.

Performance of design works, completion of supplies 

of materials and equipment, services and construction 

and assembly works, including disassembly  

and assembly of the K-305N column with the 

necessary piping (including mechanical start-up), 

participation in the technological start-up, conducting 

trials and tests.

Realizacja w formule „EPC” modernizacji instalacji 

DRW III dla zwiększenia uzysku produktów 

wysokomarżowych - zadanie inwestycyjne nr 12155.

Implementation of the modernization of the DRW III 

installation in the „EPC” formula to increase the yield of 

high-margin products - investment task no. 12155.
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Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

72 mln zł netto 
 PLN 72 milion net
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Rozbudowa Terminala Paliw BALTCHEM w Świnoujściu 
Expansion of the BALTCHEM Fuel Terminal in Świnoujście

Klient | Employer: Baltchem S.A.

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

29 mln zł netto
 PLN 29 milion net

Dostawa i montaż struktur stalowych na 
budowę mostu na rzece Wiśle w Płocku
Delivery and assembly of steel structures for the bridge over 
the Vistula river in Płock

Termin realizacji:
Implementation period:

2017-2018

Termin realizacji:
Implementation period:

2002 - 2005

Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej mostu dojazdowego 

oraz przęsła nurtowego mostu głównego na rzece Wiśle  

w Płocku - 4 333 ton konstrukcji stalowych

Prefabrication and assembly of the steel structure of the access 

bridge and the mainstream bridge span over the Vistula River  

in Płock - 4333 tons of steel structures

Klient | Employer:  Bilfinger Berger 
Polska S.A. (Płockie Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych)  
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Termin realizacji:
Implementation period:

2005-2006

Trzy zbiorniki magazynowe 
na zagęszczony syrop

Three storage tanks for concentrated syrup

Klient | Employer: 
Cukrownia Glinojeck S.A. 

strona 22 23 strona 

Prefabrykacja i montaż 1668 ton 

konstrukcji stalowej

Prefabrication and assembly of 1,668 

tons of steel structure

Instalacja Poliolefin „Monika” 
w Bassel Orlen Polyolefins 
Installation of Polyolefin “Monika”  
in Bassel Orlen Polyolefins  

Prefabrykacja i montaż 1140 ton konstrukcji 

stalowej rurociągów.

Prefabrication and assembly of 1,140 tons of steel 

structure of pipelines.

Termin realizacji:
Implementation period:

2004-2005

Klient | Employer:  Polimex Sices

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

16 mln zł netto  
PLN 16 milion net

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

22 mln zł netto
PLN 22 milion net
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Termin realizacji:
Implementation period:

2008 - 2009

Zbiorniki magazynowe dla 
Grupy Lotos

Storage tanks for Grupa Lotos

Klient | Employer: LOTOS
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Projektowanie, dostawa i montaż 4 zbiorników 

magazynowych o pojemności 20.000 m3 każdy  

+ 1 o pojemności 10.000 m3

Design, delivery and assembly of 4 storage tanks with 

a capacity of 20,000 m3 each + 1 with a capacity of 

10,000 m3

Rozbudowa ZPMW Bogdanka 
Expansion of ZPMW Bogdanka 

Dostawa i montaż 16 zbiorników z instalacjami 

dodatkowymi dla projektu „Rozbudowa ZPMW Bogdanka 

do 2400 Mg/h” 

Delivery and assembly of 16 tanks with additional 

installations for the project “Extension of ZPMW Bogdanka 

up to 2400 Mg / h”

Termin realizacji:
Implementation period:

2011

Klient | Employer:  LW „Bogdanka” S.A.

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

15 mln zł netto
PLN 15 milion net

Roboczogodzin | Manhours

245.000

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

78 mln zł netto
PLN 78 milion net



INSTALUJEMY DOBRE ROZWIĄZANIA. WE INSTALL GOOD SOLUTIONS.

Termin realizacji:
Implementation period:

2013-2015

Instalacja 
odsiarczania spalin (IOS)

Flue gas desulphurization (FGD) installation

Klient | Employer: ORLEN / Orlen 
Projekt, Babcock
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Prefabrykacja i montaż konstrukcji 2 absorberów 

i 2 kanałów. Prefabrykacja i montaż 3417 ton 

konstrukcji stalowych

Prefabrication and assembly of the structure of 2 

absorbers and 2 channels. Prefabrication and assembly 

of 3,417 tons of steel structures.

Szacunkowa 
wartość projektu

 Estimated value of the project:

60 mln zł netto
PLN 60 milion net




