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Płock – pełen wspaniałych zabytków, najstarszy gród na Mazowszu, malowniczo położony Płock – pełen wspaniałych zabytków, najstarszy gród na Mazowszu, malowniczo położony 

na stromej, ponad 50-metrowej nadwiślańskiej skarpie. W średniowieczu był jednym na stromej, ponad 50-metrowej nadwiślańskiej skarpie. W średniowieczu był jednym 

z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych na ziemiach polskich. z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych na ziemiach polskich. 

Na przełomie XI i XII wieku Płock był siedzibą polskich władców Na przełomie XI i XII wieku Płock był siedzibą polskich władców 

i faktyczną stolicą Polski. i faktyczną stolicą Polski. 

Pełne uroku i historycznych ciekawostek Pełne uroku i historycznych ciekawostek 

miasto może pochwalić się wieloma miasto może pochwalić się wieloma 

interesującymi zabytkami. Należy do nich interesującymi zabytkami. Należy do nich 

wzniesiona w XII w. Bazylika Katedralna, wzniesiona w XII w. Bazylika Katedralna, 

w której znajduje się sarkofag dwóch polskich w której znajduje się sarkofag dwóch polskich 

władców: Władysława Hermana oraz jego władców: Władysława Hermana oraz jego 

syna Bolesława Krzywoustego. syna Bolesława Krzywoustego. 

Obok wznoszą się mury dawnego opactwa Obok wznoszą się mury dawnego opactwa 

benedyktyńskiego z fragmentami książęcego benedyktyńskiego z fragmentami książęcego 

zamku, dziś siedziba Muzeum Diecezjalnego. zamku, dziś siedziba Muzeum Diecezjalnego. 

Na Starym Mieście znajduje się Sanktuarium Na Starym Mieście znajduje się Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia, w którym św. FaustynaBożego Miłosierdzia, w którym św. Faustyna 

miała pierwsze objawienie Jezusa miała pierwsze objawienie Jezusa 

Miłosiernego.Miłosiernego.

Historyczny urok miasta
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W Płocku ma swoją siedzibę założona W Płocku ma swoją siedzibę założona 

w roku 1180, najstarsza w Polsce w roku 1180, najstarsza w Polsce 

szkoła średnia – „Małachowianka” szkoła średnia – „Małachowianka” 

oraz Towarzystwo Naukowe Płockie, oraz Towarzystwo Naukowe Płockie, 

które posiada w swych zbiorach które posiada w swych zbiorach 

cenne rękopisy, starodruki i mapy.cenne rękopisy, starodruki i mapy.

Turystów przyciąga do miasta jedno Turystów przyciąga do miasta jedno 

z najstarszych muzeów w kraju z najstarszych muzeów w kraju 

– Muzeum Mazowieckie ze światowej – Muzeum Mazowieckie ze światowej 

klasy kolekcją sztuki secesyjnej.klasy kolekcją sztuki secesyjnej.
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Płock – niemal 130-tysięczne miasto Płock – niemal 130-tysięczne miasto 

położone w centrum Polski, na terenie położone w centrum Polski, na terenie 

największego w kraju województwa największego w kraju województwa 

mazowieckiego. mazowieckiego. 

Ponad 1/4 mieszkańców nie Ponad 1/4 mieszkańców nie 

przekroczyła 20-go roku życia. przekroczyła 20-go roku życia. 

Płock jest miastem akademickim. Płock jest miastem akademickim. 

Prawie 12 tysięcy studentów Prawie 12 tysięcy studentów 

kształci się tu na sześciu wyższych kształci się tu na sześciu wyższych 

uczelniach, zarówno technicznych, uczelniach, zarówno technicznych, 

jak i humanistycznych.jak i humanistycznych.

Życie kulturalne tętni w mieście Życie kulturalne tętni w mieście 

przez cały rok. W jego bogatej przez cały rok. W jego bogatej 

ofercie można znaleźć wiele ofercie można znaleźć wiele 

różnorodnych imprez. różnorodnych imprez. 
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Baw się i ucz

W okresie letnim amfiteatr, W okresie letnim amfiteatr, 

nadwiślańska plaża nadwiślańska plaża 

oraz Stary Rynek co weekend oraz Stary Rynek co weekend 

rozbrzmiewają muzyką. rozbrzmiewają muzyką. 

Z kolei w katedrze podczas Z kolei w katedrze podczas 

festiwali można posłuchać festiwali można posłuchać 

muzyki jednogłosowej, organowej muzyki jednogłosowej, organowej 

i chóralnej.i chóralnej.

W życiu kulturalnym Płocka ważne miejsce zajmuje W życiu kulturalnym Płocka ważne miejsce zajmuje 

Płocka Orkiestra Symfoniczna oraz Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Płocka Orkiestra Symfoniczna oraz Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, 

który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów teatralnych w Polsce.  który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów teatralnych w Polsce.  

Ciekawym punktem miasta jest Stary Rynek z zabytkowymi kamieniczkami Ciekawym punktem miasta jest Stary Rynek z zabytkowymi kamieniczkami 

i klasycystycznym Ratuszem. Z jego wieży, zgodnie z tradycją, trębacz każdego dnia i klasycystycznym Ratuszem. Z jego wieży, zgodnie z tradycją, trębacz każdego dnia 

dwukrotnie odgrywa hejnał.dwukrotnie odgrywa hejnał.

Płock jest miastem pełnym atrakcji, Płock jest miastem pełnym atrakcji, 

każdy z pewnością znajdzie każdy z pewnością znajdzie 

tu coś dla siebie.tu coś dla siebie.
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Miasto stwarza dobre warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Zarówno goście, Miasto stwarza dobre warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Zarówno goście, 
jak i mieszkańcy mogą korzystać ze stadionów, kortów tenisowych, krytych pływalni, jak i mieszkańcy mogą korzystać ze stadionów, kortów tenisowych, krytych pływalni, sztucznych sztucznych 
lodowisk oraz usytuowanego nad Wisłą naturalnego kąpieliska i plaży na „Sobótce”. lodowisk oraz usytuowanego nad Wisłą naturalnego kąpieliska i plaży na „Sobótce”. 

Kibice oglądają ważne mecze międzypaństwowe w piłce nożnej na stadionie Wisły Płock Kibice oglądają ważne mecze międzypaństwowe w piłce nożnej na stadionie Wisły Płock 
im. Kazimierza Górskiego, a także dopingują odnoszącą sukcesy drużynę piłkarzy ręcznych. im. Kazimierza Górskiego, a także dopingują odnoszącą sukcesy drużynę piłkarzy ręcznych. 

Niedaleko stadionu Wisły Płock powstaje hala sportowo-widowiskowa. Na jej terenie będą Niedaleko stadionu Wisły Płock powstaje hala sportowo-widowiskowa. Na jej terenie będą 
rozgrywać się mecze piłki ręcznej, ale nie tylko. W hali będzie można organizować również rozgrywać się mecze piłki ręcznej, ale nie tylko. W hali będzie można organizować również 
mecze siatkówki i koszykówki, targi, wystawy czy imprezy kulturalne.mecze siatkówki i koszykówki, targi, wystawy czy imprezy kulturalne.

Miłośników wypoczynku ucieszy możliwość Miłośników wypoczynku ucieszy możliwość 

odbycia rejsu statkiem spacerowym po Wiśle. odbycia rejsu statkiem spacerowym po Wiśle. 

Funkcjonuje tu także klub żeglarski i lotnisko Funkcjonuje tu także klub żeglarski i lotnisko 

sportowe. sportowe. 

Niewątpliwym atutem miasta jest bezpośrednie Niewątpliwym atutem miasta jest bezpośrednie 

sąsiedztwo rozległych lasów i kilkudziesięciu sąsiedztwo rozległych lasów i kilkudziesięciu 

urokliwych jezior Pojezierza Gostynińskiego, urokliwych jezior Pojezierza Gostynińskiego, 

stwarzających  idealne warunki dla  turystyki stwarzających  idealne warunki dla  turystyki 

pieszej i rowerowej, a także uprawiania pieszej i rowerowej, a także uprawiania 

sportów wodnych.sportów wodnych.

Płock po godzinach
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Dla odwiedzających Płock Dla odwiedzających Płock 

dużą atrakcję stanowi przepięknie dużą atrakcję stanowi przepięknie 

położony Ogród Zoologiczny, położony Ogród Zoologiczny, 

gdzie można podziwiać m.in. lwy, żyrafy, gdzie można podziwiać m.in. lwy, żyrafy, 

pingwiny oraz najmniejsze małpki świata pingwiny oraz najmniejsze małpki świata 

– tamaryny i marmozety.– tamaryny i marmozety.

Folder.indd   7Folder.indd   7 2010-07-20   08:30:552010-07-20   08:30:55



Płock oferuje idealne warunki do obsługi Płock oferuje idealne warunki do obsługi 

polskiego rynku zbytu, największego polskiego rynku zbytu, największego 

w Europie Środkowej. To prężny ośrodek w Europie Środkowej. To prężny ośrodek 

gospodarczy, z dużym potencjałem gospodarczy, z dużym potencjałem 

przemysłowym i rozwiniętym rynkiem przemysłowym i rozwiniętym rynkiem 

okołobiznesowym.okołobiznesowym.

Do głównych sektorów przemysłu Do głównych sektorów przemysłu 

w Płocku należą: petrochemiczny, chemiczny, w Płocku należą: petrochemiczny, chemiczny, 

rafineryjny, maszynowy, odzieżowy, spożywczy rafineryjny, maszynowy, odzieżowy, spożywczy 

i budowlany.i budowlany.

Miejsce 
na sukces

Wydatki inwestycyjne Płocka, w przeliczeniu Wydatki inwestycyjne Płocka, w przeliczeniu 

na mieszkańca, należą do najwyższych na mieszkańca, należą do najwyższych 

w Polsce. w Polsce. 

Lokowaniu kapitału w mieście sprzyja Lokowaniu kapitału w mieście sprzyja 

nie tylkonie tylko atrakcyjna oferta inwestycyjna,  atrakcyjna oferta inwestycyjna, 

ale także korzystne położenie – w pobliżuale także korzystne położenie – w pobliżu 

miasta przebiegają ważne szlaki miasta przebiegają ważne szlaki 

komunikacyjne, a infrastruktura komunikacyjna komunikacyjne, a infrastruktura komunikacyjna 

jest stale rozwijana. jest stale rozwijana. 
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Płock leży w pobliżu Płock leży w pobliżu 
dróg krajowych, dróg krajowych, 
głównego węzła głównego węzła 
kolejowego kolejowego 
i lotnisk. Jest i lotnisk. Jest 
miastem sprawnie miastem sprawnie 
i nowocześnie i nowocześnie 
zarządzanym, zarządzanym, 
otwartym na potrzeby otwartym na potrzeby 
przedsiębiorców. przedsiębiorców. 

W Urzędzie Miasta W Urzędzie Miasta 
Płocka każdy Płocka każdy 
potencjalny inwestor potencjalny inwestor 
otrzyma profesjonalną otrzyma profesjonalną 
obsługę w zakresie obsługę w zakresie 
informacji o oferowanych informacji o oferowanych 
nieruchomościach, ofertach nieruchomościach, ofertach 
i projektach inwestycyjnych, i projektach inwestycyjnych, 
obowiązujących przepisach obowiązujących przepisach 
i procedurach, możliwościach i procedurach, możliwościach 
kooperacyjnych z przedsiębiorstwami. kooperacyjnych z przedsiębiorstwami. 

Miasto wspiera 
przedsiębiorczość poprzez: 

1. Pomoc w doprowadzeniu niezbędnej 1. Pomoc w doprowadzeniu niezbędnej 
infrastruktury do terenów inwestycyjnych. infrastruktury do terenów inwestycyjnych. 

2. Przyznanie ulgi w podatku 2. Przyznanie ulgi w podatku 
od nieruchomości zgodnie z prawem miejscowym.od nieruchomości zgodnie z prawem miejscowym.

3. Maksymalne przyspieszenie procedur administracyjnych 3. Maksymalne przyspieszenie procedur administracyjnych 
w ramach kompetencji Urzędu Miasta Płocka, w ramach kompetencji Urzędu Miasta Płocka, 
w tym zapewnienie pomocy ze strony w tym zapewnienie pomocy ze strony 
pracowników biura.pracowników biura.

4. Ścisłą współpracę ze szkołami wyższymi 4. Ścisłą współpracę ze szkołami wyższymi 
w Płocku celem zapewnienia w Płocku celem zapewnienia 
odpowiednich kierunków kształcenia odpowiednich kierunków kształcenia 
na płockich uczelniach.na płockich uczelniach.

5. Pomoc w rekrutacji dla 5. Pomoc w rekrutacji dla 
personelu technicznego personelu technicznego 
we współpracy we współpracy 
z Miejskim z Miejskim 
Urzędem Pracy Urzędem Pracy 
w Płocku.w Płocku.
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Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 

(PPPT) jest obszarem inwestycyjnym (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym 

o powierzchni ok. 200 ha położonym o powierzchni ok. 200 ha położonym 

w północnej części Płocka, w sąsiedztwie w północnej części Płocka, w sąsiedztwie 

zakładu produkcyjnego Polskiego Koncernu zakładu produkcyjnego Polskiego Koncernu 

Naftowego ORLEN S.A. Jest to wspólne Naftowego ORLEN S.A. Jest to wspólne 

przedsięwzięcie miasta i PKN ORLEN S.A. przedsięwzięcie miasta i PKN ORLEN S.A. 

Stawiamy na 
innowacyjność

Tereny PPPT podzielone są na strefy Tereny PPPT podzielone są na strefy 

pozwalające na prowadzenie działalności pozwalające na prowadzenie działalności 

w różnych sektorach przemysłu o profilu w różnych sektorach przemysłu o profilu 

biurowo-usługowym, usługowo-produkcyjnym biurowo-usługowym, usługowo-produkcyjnym 

oraz produkcyjno-przemysłowym. oraz produkcyjno-przemysłowym. 

W zdecydowanej większości tereny W zdecydowanej większości tereny 

przeznaczone pod inwestycje posiadają nowo przeznaczone pod inwestycje posiadają nowo 

wybudowane drogi asfaltowe, jak również wybudowane drogi asfaltowe, jak również 

system sieci magistralnych wodociągowych, system sieci magistralnych wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 

oraz światłowodowej infrastruktury oraz światłowodowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej.telekomunikacyjnej.
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Misją PPPT jest stworzenie oraz trwały rozwój w Płocku Misją PPPT jest stworzenie oraz trwały rozwój w Płocku 

liczącego się w Europie ośrodka zapewniającego jego lokatorom liczącego się w Europie ośrodka zapewniającego jego lokatorom 

dogodne warunki prowadzenia biznesu oraz rozwoju i komercjalizacji dogodne warunki prowadzenia biznesu oraz rozwoju i komercjalizacji 

nowych technologii. Celem Parku jest współistnienie i rozwój na nowych technologii. Celem Parku jest współistnienie i rozwój na 

określonym obszarze terytorialnym trzech bazowych i ściśle ze sobą określonym obszarze terytorialnym trzech bazowych i ściśle ze sobą 

powiązanych komponentów: parku przemysłowego, parku technologicznego powiązanych komponentów: parku przemysłowego, parku technologicznego 

i parku naukowo-badawczego.i parku naukowo-badawczego.

Potencjał inwestycyjny Parku wzmocniony jest zróżnicowanym otoczeniem Potencjał inwestycyjny Parku wzmocniony jest zróżnicowanym otoczeniem 

biznesowym, bogatą ofertą usług i programów pomocowych, pełnym dostępem biznesowym, bogatą ofertą usług i programów pomocowych, pełnym dostępem 

do mediów energetycznych, infrastruktury technicznej i materialnej do mediów energetycznych, infrastruktury technicznej i materialnej 

oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.
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Ważne instytucje

Już zainwestowali w Płocku

URZĘDY

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

+48 24 367 15 55 coi@plock.eu www.plock.eu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Płocku

ul. Kolegialna 15
09-402 Płock

+48 24 262 41 68
rlewandowski
@mazowieckie.pl

http://www.mazowieckie.
pl/urzad/delegatura
_plock.html

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego w Warszawie Delegatura w Płocku

ul. 1 Maja 7b
09-402 Płock

+48 24 267 32 80 urzmplock@mazovia.pl www.mazovia.pl

Miejski Urząd Pracy w Płocku
ul. 3 Maja 16
09-400 Płock

+48 24 367 18 56 wamuppl@praca.gov.pl -

Urząd Skarbowy
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

+48 24 268 63 29 us1419@mz.mofnet.gov.pl www.is.waw.pl/USPlock

Urząd Statystyczny
ul. Otolińska 21
09-407 Płock

+48 24 366 50 40 pl.uswaw@stat.gov.pl www.stat.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

+48 24 262 52 71 - www.zus.pl

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Stary Rynek 20
09-400 Płock

+48 24 364 99 89 biuro@igrp.com.pl www.igrp.com.pl

Płocki Park 
Przemysłowo-Technologiczny S.A.

ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

+48 24 364 03 50 sekretariat@pppt.pl www.pppt.pl

Naczelna Organizacja Techniczna 
ul. 1 Maja 7a
09-402 Płock

+48 24 262 99 65 biuro@notplock.info www.notplock.info

Business Centre Club
ul. Przemysłowa 30
09-400 Płock

+48 24 364 04 00 t.duch@wereszczynski.pl www.bcc.org.pl

Regionalne Centrum Informacji 
Europejskiej

ul. Kilińskiego 12
09-402 Płock

+48 24 366 41 66 rcie@rcie.plock.pl www.rcie.plock.pl

Centrum Wspierania Biznesu
ul. Nowy Rynek 3
09-400 Płock

+48 24 367 45 69 biuro@cwbmazowia.pl www.cwbplock.pl

Fundusz Mikro
al. Jachowicza 38
09-400 Płock

+48 24 268 50 58 fmplock@funduszmikro.pl www.funduszmikro.pl

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Punkt Konsultacyjny w Płocku

ul. 1 Maja 12/44
09-400 Płock

+48 24 381 15 37 ppk@zpwim.pl www.zpwim.pl

Centrum Wspierania Młodych Płock
al. Jachowicza 30 
lok. 10
09-400 Płock

+48 24 268 90 60 plock@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Zglenickiego 42 bud. 
K lok.120
09-411 Płock

+48 515 061 842 info@aipplock.pl www.aipplock.pl

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
ul. Misjonarska 22 
09-402 Płock

+48 24 367 44 44 koordynator@plock.eu www.funduszgrantowy.
plock.eu

ADLER Polska Sp. z o.o. Oddział Płock www.adlerpolska.pl FORTUM PŁOCK Sp. z o.o. www.fortum.pl

AUCHAN Polska Sp. z o.o. Hipermarket 

w Płocku
www.auchan.pl Hemex-Budownictwo Sp. z o.o. www.hemex.pl

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. www.basellorlen.pl IZOKOR Sp. z o.o.  www.izokor.com

BILDAU & BUSSMANN Polska Sp. z o.o. www.bildau.pl Levi Strauss Poland Sp. z o.o. www.levi.com

BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. 

- Oddział Mostowy - PPRM
www.bilfinger.pl MERIDA Sp. z o.o. Oddział Płock   www.merida.com.pl

BUDMAT Bogdan Więcek www.budmat.com.pl OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. Market Płock  www.obi.pl

Carrefour Expres Supermarket w Płocku www.carrefour.pl PKN Orlen S.A. www.orlen.pl

Centromost Stocznia Rzeczna 

w Płocku Sp. z o.o.
www.centromost.com.pl RAMIRENT S.A. Oddział Płock  www.ramirent.pl

CNH Polska Sp. z o.o. www.cnh.com Remondis Sp. z o.o. www.remondis.pl

DHL Express Sp. z o.o. Oddział Płock www.dhl.com Sices Polska Sp. z o.o. www.sices-group.com

Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. www.hero.pl STATOIL POLSKA Sp. z o.o. Stacja Paliw Płock www.statoil.pl

Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. www.dis.com.pl TESCO Polska Sp. z o.o. Supermarkety w Płocku www.tesco.pl

FLEXPOL-GĄSIOR Sp. z o.o. www.flexpol.pl UPS Polska Sp. z o.o. Przedstaw. Stolica Płock www.ups.com
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