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Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135 
80-718 Gdańsk

 

 LOTOS to polska grupa kapitałowa i jeden z najnowocześniejszych koncernów naftowych 
w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bez-
pieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki.

 Koncern wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy 
do niego, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, 
która przerabia surowiec przede wszystkim na wysokiej jakości paliwa.

 LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach 
i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie 
całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 
polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Firma jest 
też czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do sa-
mochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

 W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera  
w obszarze paliw nowej generacji. LOTOS inwestuje m.in. w wodór, określany mianem paliwa 
przyszłości. Spółka podpisała listy intencyjne z lokalnymi samorządami: Gdynią, Tczewem 
i Wejherowem na dostawy wodoru dla miejskich autobusów. Równolegle Grupa LOTOS 
realizuje projektu Pure H2. Zakłada on budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wo-
doru oraz 2 punktów tankowania tego paliwa.

 W planach są kolejne modernizacje gdańskiej rafinerii. Trwają prace nad budową kole-
jowego nalewaka bramowego oraz hydrocrackingowego bloku olejowego. W tym roku za-
kończono projekt związany z budową infrastruktury do efektywnej rafinacji o nazwie EFRA.

HONOROWy GOSPODARZ
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Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów 
Polska 
tel. +48 14 637 37 37 
fax +48 14 633 07 18 
e-mail: kontakt@grupaazoty.com

 

 Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży 
nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w pro-
dukcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach, 
takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy 
biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza 
granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo 
Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym 
z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, 
realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych in-
westycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację 
działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w seg-
mencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

PARTNER bRANżOWy
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AESSEAL POLSKA Sp. z o.o.
43-391 Mazańcowice 999 
tel. +48 33 443 23 00 
fax +48 33 818 46 02 
e-mail: aesseal@aesseal.com.pl 
www.aesseal.pl 

 

Grupa firm AESSEAL zatrudnia światowej klasy specjalistów w branży uszczelnień 
mechanicznych. 

Oferujemy: 
•	 Szczelne uszczelnienia pomagające chronić urządzenia i środowisko naturalne. 
•	 Wsparcie techniczne i pomoc na miejscu zapewniane użytkownikowi w każdym sekto-

rze przemysłu. 
•	 Obniżenie kosztów eksploatacji – oferujemy redukcję kosztów serwisowania uszczel-

nień w porównaniu z innymi wiodącymi dostawcami. 
•	 Wsparcie w doborze optymalnych uszczelnień indywidualnie do istniejących warunków 

pracy. 
•	 Program optymalizacji doboru uszczelnień pomagający dobrać odpowiednie uszczel-

nienie mechaniczne do konkretnych warunków pracy oraz monitorować ich stan. 
•	 Serwis AESSEAL – odznaczający się wyjątkową szybkością reakcji osiągniętą dzięki naj-

nowszej technologii konstruowania i wytwarzania oraz odpowiednim stanom magazy-
nowym. 

•	 48-godzinny czas dostawy standardowych produktów. 

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym przedstawicielem firmy: 
 
AESSEAL POLSKA „Północna”: 
Konsultant Techniczny, Piotr Wysiecki, kom. 500 149 968 pwysiecki@aesseal.com.pl 
AESSEAL POLSKA „Południowa”: 
Menadżer Projektów Strategicznych, Arkadiusz Jurzak, kom. 500 149 966 ajurzak@aesseal.com.pl 
Konsultant Techniczny, Marcin Puchała, kom. 502 627 777 mpuchala@aesseal.com.pl 
AESSEAL POLSKA „Wschodnia”: 
Konsultant Techniczny, Marcin Gębski, kom. 515 256 786 mgebski@aesseal.com.pl 
AESSEAL POLSKA „Zachodnia”: 
Konsultant Techniczny, Marcin Piskorowski, kom. 501 286 124 mpiskorowski@aesseal.com.pl 
AESSEAL POLSKA „Południowo-Wschodnia”: 
Konsultant Techniczny, Marcin Pieczara, kom. 512 057 344 pieczara@aesseal.com.pl 
AESSEAL POLSKA „Północno-Zachodnia”: 
Konsultant Techniczny, bartłomiej biba, kom. 515 402 382 bbiba@aesseal.com.pl 
AESSEAL POLSKA „Środkowa”: 
Konsultant Techniczny, Daniel Tomaszewski, kom. 512 057 340 dtomaszewski@aesseal.com.pl 

WSPółPRACA

http://www.aesseal.pl
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BELSE  Sp. z o.o.
ul. Szyprów 17
43-382 bielsko-biała
tel. 33 810 07 20
www.belse.com.pl

Wyłączny przedstawiciel firmy BELZONA Polymerics Ltd. 
 Konsultanci techniczni firmy bELSE na terenie całego kraju wspierają przemysł w zakresie 
zastosowania kompozytów polimerowych do napraw i modernizacji maszyn, urządzeń 
i innych obiektów technicznych.
 Kompozyty polimerowe belzona® zostały podzielone na grupy w zależności od ich 
projektowanego przeznaczenia. 
 Grupa bELZONA 1000 (metale) – służą do napraw, modyfikacji i modernizacji powierzchni 
metalowych:
•	 wirników i korpusów pomp
•	 wałów i opraw łożyskowych
•	 cieknących rurociągów
•	 aparatów, zbiorników i kolumn procesowych poddanych zanurzeniu w gorących mediach 

nawet do temp. 185oC
•	 elementów ślizgowych
•	 narażonych na wycieranie

 Grupa bELZONA 2000 (elastomery) – służy do napraw, zabezpieczeń: 
uszkodzonych  powłok gumowych w zbiornikach i reaktorach
•	 przeciw erozji kawitacyjnej pomp i innych elementów przepływowych
•	 wykonywania elementów elastycznych
 -  wkładek do sprzęgieł elastycznych
 -  panewek pomp pionowych smarowanych wodą  

 Grupa bELZONA 3000 (membrany) – do ochrony dachów i izolacji termicznych 
zbiorników stokażowych, w szczególności do trwałego usuwania wycieków w trudnych 
węzłach:
•	 świetlików
•	 przelotek stropowych (kanały wentylacyjne, kominy, urządzenia klimatyzacji itp.)

 Grupa bELZONA 4000 (magmy) – służą do napraw, ochrony i modernizacji powierzchni 
betonowych oraz trwałych napraw pękniętych fundamentów, a także:
•	 zakotwienia maszyn (silniki, pompy, przekładnie)
•	 posadowienia maszyn na fundamentach
•	 ochrony betonu i powierzchni metalowych przeciw agresji chemicznej  

 Grupa bELZONA 5000 (powłoki) – służą do ochrony przeciwkorozyjnej maszyn 
i obiektów przemysłowych: 
•	 zbiorników
•	 fundamentów
•	 rurociągów (w tym powłoka uniemożliwiająca kondensację wody na zimnych ścianach  

w ciepłych pomieszczeniach np. hydroforni) 

WSPółPRACA

http://www.belse.com.pl
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Hexagon | Intergraph Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A 
02-673 Warszawa 
hexagonppm.com | LinkedIn | Facebook | Twitter
 
 

Hexagon’s PPM division od 50 lat jest wiodącym światowym dostawcą oprogramowa-
nia inżynieryjnego, wspierającego projektowanie, budowę oraz eksploatację obiektów 
przemysłowych, obejmującego wszystkie sektory przemysłu, jak: chemiczny, petroche-
miczny, naftowy i energetyczny. Oferowane przez dywizję PPM rozwiązania są częścią tzw. 
rewolucji cyfrowej w przemyśle i mają na celu m.in. zmniejszenie ryzyka operacyjnego  
„Risk Management” i zwiększenie efektywności pracy „Operational Excellence”. 

Zaprezentowane rozwiązanie Shift Excellence to zdigitalizowany system zarządzania zmia-
ną, który redukuje i automatyzuje proces prowadzenia dokumentacji i raportowania. W jaki 
sposób zaoszczędzić 30 minut pracy pracownika zmianowego i 2 godziny pracy kierownika? 
Odpowiedzią jest oprogramowanie Shift Excellence, które zwiększa bezpieczeństwo, wydaj-
ność i oszczędza czas.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Hexagon’s PPM division. 

https://hexagonppm.com/
https://www.linkedin.com/company/hexagonppm/
https://www.facebook.com/hexagonppm/
https://twitter.com/hexagonppm
https://bynder.hexagon.com/m/5d74891e87d228df/original/Hexagon_PPM_Shift_Excellence_Solution_Sheet_US_2019.pdf
https://hexagonppm.com/
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SAINT-GOBAIN 
CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
 

ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice 
tel. 800 163 121 
e-mail: konsultanci.isover@saint-gobain.com 
www.isover.pl
 

ISOVER – lider wśród producentów  mineralnej wełny szklanej  i skalnej, oferuje szeroki 
wachlarz izolacji technicznych w przemyśle. Oferta materiałów w Polsce obejmuje wełny 
mineralne zarówno z włókien szklanych, jak i skalnych. Ponadto, ISOVER oferuje wełny z 
grupy ULTIMATE – nowy standard w izolacjach przemysłowych – gama lekkich produktów 
o wyjątkowych właściwościach termicznych odpornych na wysokie temperatury.

ISOVER – a leader among producers of mineral glass and stone wool, offers a wide range of 
technical insulation used in industry. The offer of materials includes mineral wool insula-
tion both with glass fiber and stone fiber. Moreover, ISOVER offers ULTIMATE wool – a new 
standard in industrial insulation – product designed for achieving the best heat insulation 
used with high temperatures.

WSPółPRACA

mailto:konsultanci.isover@saint-gobain.com
http://www.isover.pl/
http://www.isover.pl/welny-do-izolacji-poddaszy-i-stropodachow
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Zakład Budowy Aparatury
I Remontów Specjalistycznych
MEZAP Sp. z o.o. 
ul. Ignacego Mościckiego 10
24-110 Puławy, 
tel. 081 473 15 30
fax. 081 473 15 31
e-mail: info@mezap.pl
www.mezap.pl

 
                                                              
 Główny zakres działalności Zakładu Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych 
MEZAP Sp. z o.o. stanowi wykonawstwo oraz remonty aparatury i urządzeń ciśnieniowych 
dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego takich jak:
•	 zbiorniki i wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe
•	 kotły wodne i parowe,
•	 chłodnice ociekowe,
•	 reaktory,
•	 wężownice do kotłów,
•	 aparaty kolumnowe,
•	 obudowy filtrów,
•	 wyparki, separatory.

W/w urządzenia wykonujemy w oparciu o przepisy UDT, TÜV, EN- 13445, EN-12952, ASME 
(U-stamp) oraz Dyrektywę PED 2014/68/UE. Prowadzimy prace spawalnicze wszystkich ga-

tunków stali (węglowych, stopowych, duplex) oraz aluminium, niklu, tytanu i ich stopów 
metodami MIG, TIG, MAG, SAW; ręcznie, półautomatycznie i automatami.

Zakład świadczy również usługi w zakresie:
•	 zwijania blach,
•	 obróbki skrawaniem,
•	 obróbki cieplnej,
•	 zabezpieczenia antykorozyjnego: piaskowanie, malowanie,

Posiadamy specjalistyczna grupę dźwignicową. Zajmujemy się wszystkimi pracami związany-
mi z urządzeniami dźwignicowymi, dźwignikowymi, dźwigowymi oraz  wózkami widłowymi 
na podstawie uprawnień  nadanych przez UDT.
Oferujemy usługi z zakresu:
•	 konserwacji,
•	 montażu, napraw i remontów,
•	 modernizacji,
•	 przygotowania do badań odbiorczych i okresowych,
•	 organizujemy szkolenia w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych.

 Wysoką jakość świadczonych przez MEZAP usług gwarantują certyfikaty obejmujące cały 
zakres produkcji oraz certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z wymo-
gami norm PN - EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004.
 Obecnie spółka wchodzi w skład grupy Mostostal Puławy.

WSPółPRACA

http://www.mezap.pl
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Samson Sp. z o.o.
Automatyka i Technika Pomiarowa

al. Krakowska 197; PL 02-180 Warszawa
tel. (22) 573 97 77; fax (22) 573 97 76
e-mail: samson@samson.com.pl
www.samson.com.pl      

 

SAMSON Sp. z o.o.  AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
 Jest spółką z udziałem niemieckiej firmy SAMSON AG z Frankfurtu n. Menem, obcho-
dzącej w 2017 roku 110-lecie istnienia – czołowego producenta urządzeń automatycznej 
regulacji, które znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, począwszy od 
petrochemicznego, a skończywszy na spożywczym czy farmaceutycznym.
 Do grupy SAMSON należą firmy Pfeiffer, Vetec, Leusch, StarLine, Air Torque, Cera System  
Ringo Valvulas , SED  i Precognize – producenci zaworów, klap i armatury dla procesów 
o szczególnych (najwyższych) wymaganiach  techniczno-technologicznych oraz oprogra-
mowania SAMGUARD.
 
SAMSON jest wytwórcą:
•	 wysokiej klasy zaworów, wysokoparametrowych klap regulacyjnych i regulatorów bez-

pośredniego działania;
•	 pozycjonerów, w tym z oprogramowaniem do diagnostyki zaworów;
•	 cyfrowych regulatorów przemysłowych;
•	 regulatorów bezpośredniego działania;
•	 zaworów membranowych dla farmaceutyki i biotechnologii; 
•	 zaworów i urządzeń regulacyjnych oraz regulatorów cyfrowych do węzłów cieplnych, 

kotłów i wentylacji;

•	 systemu kontroli i zarządzania zbiornikami ciśnieniowymi.
 SAMSON Sp. z o.o. wdraża również ciepłownicze systemy telemetrii i zdalnego stero-
wania SCADA umożliwiające pełną kontrolę węzłów cieplnych, tj. zdalny odczyt, reje-
strację i modyfikację wybranych parametrów. Analiza rejestrowanych danych pozwala 
na dokonanie optymalnych ustawień urządzeń.

•	 monitoring predykcyjny instalacji chemicznych na bazie sztucznej inteligencji  
SAMGUARD – absolutna nowość w ofercie grupy SAMSON.

 SAMSON to szeroka oferta wyrobów o najwyższej jakości i trwałości.
 SAMSON w każdym ze swoich oddziałów zapewnia fachowe doradztwo i sprzedaż oraz 
serwis własnych urządzeń.

mailto:samson@samson.com.pl
http://www.samson.com.pl
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Siemens Sp. z o.o.
Digital Industries
 
ul. żupnicza 11, 03-821 Warszawa 
tel. +48 22 870 82 00, fax +48 22 870 91 49 
automatyka.pl@siemens.com  
www.siemens.pl/automatyka 
 

branża Digital Industries firmy Siemens oferują kompletne rozwiązania branżowe, produkty 
i systemy w zakresie: 
•	 automatyki przemysłowej
•	 techniki napędowej
•	 aparatury obiektowej i systemów analityki procesowej
•	 aparatury łączeniowej niskiego napięcia

 
 
 Jesteśmy wiodącym dostawcą systemów automatyki przemysłowej na rynku pol-
skim. Świadczymy usługi doradztwa przedsprzedażnego i posprzedażnego w zakre-
sie wszystkich produktów. Prowadzimy szkolenia oraz bezpłatne warsztaty technicz-
ne. Współpracujemy z uczelniami technicznymi w Polsce. Zapewniamy wszechstron-
ną pomoc zarówno w fazie projektowania, wdrożenia i uruchomienia, jak również  
w trakcie użytkowania produktów i systemów automatyki przemysłowej. We wszyst-
kich naszych działaniach kierujemy się  zasadą tworzenia trwałych wartości dla na-
szych klientów, przodując w rozwoju technologii. Zapraszamy do zapoznania się  
z nowościami i trendami rozwojowymi w zakresie automatyki przemysłowej, opierając się 
na digitalizacji przemysłu oraz koncepcji Industry 4.0.

biura regionalne:
Warszawa, ul. żupnicza 11  
Gdańsk,  al. Grunwaldzka 472  
Katowice, ul. Gawronów 22  
Kraków,  ul. Józefa Marcika 14b  
Poznań,  ul. Ziębicka 35   
Toruń, ul. Gdańska 4A   
Wrocław, ul. Strzegomska 52            
            
Contact Center: tel. +48 22 870 8200

 

WSPółPRACA

mailto:automatyka.pl@siemens.com
http://www.siemens.pl/automatyka
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