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Budujemy infrastrukturę dla lepszego jutra

Linia czasu Timeline

We build facilities for a better future

Międzynarodowa
Grupa Kapitałowa
International
Capital Group

1991

Założenie firmy
Control Process
The founding of
Control Process

1994

Realizacja pierwszych
kontraktów w sektorze
ciepłowniczym
Implementation of
the first contracts in
the heating sector

2001

Zwiększenie
kompetencji poprzez
akwizycję spółek
z sektora energetyki
Expansion of business
activities due to the
acquisition of companies
specialising in the field
of power generation

2003

Realizacja pierwszych
obiektów w systemie
„pod klucz”: Kopalnia
Gazu Ziemnego
Biszcza - Księżpol oraz
oczyszczalnia ścieków
w Jarosławiu
Implementation of the
first turnkey projects:
Natural Gas Processing
Plant Biszcza - Księżpol
and sewage treatment
plant in Jarosław

2004

Przejęcie spółki
z branży urządzeń
transportu bliskiego
Acquisition of company
specialising in handling
and lifting equipment
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Control Process to międzynarodowa Grupa Kapitałowa z ponad 25 letnią tradycją, wyłącznie prywatnym kapitałem,
specjalizująca się w budowie skomplikowanych obiektów dla kluczowych gałęzi przemysłu. Obecnie w skład Grupy
Kapitałowej Control Process wchodzi kilkanaście specjalistycznych spółek, dla których zasadniczym obszarem działalności
biznesowej jest realizacja inwestycji w najważniejszych sektorach gospodarki na rynkach europejskich, takich jak:
• wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego
• wytwarzanie, przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej
• obiekty służące ochronie środowiska
• instalacje przemysłowe i obiekty infrastrukturalne
Control Process is an international Capital Group with over 25 years of tradition, owned by private capital, specialising in
the construction of complex facilities for key industry sectors. Currently, the Control Process Capital Group consists of several
specialised companies for which the principal area of business is the implementation of investment projects in the most
important industries in the European markets, such as:
• production, processing, transportation and storage of crude oil and natural gas
• generation, transmission and distribution of electric power and heat
• environmental protection facilities
• industrial plants and infrastructural facilities

2007

Przekształcenie
w spółkę akcyjną,
powołanie Grupy
Kapitałowej
Transformation into
a joint-stock company
and establishment of
the Capital Group

2009

2012

Uczestnictwo
w realizacji
największej kopalni
ropy naftowej i gazu
ziemnego w Polsce KRNiGZ Lubiatów

Przekroczenie
poziomu 500 mln
PLN przychodów
i 1000 zatrudnionych
pracowników
w Grupie Kapitałowej

Implementation of the
largest oil and natural
production plant
KRNiGZ Lubiatów

More than PLN 500 million
in revenues and 1000
employees in the Capital
Group

2014

Rozszerzenie Grupy
Kapitałowej do 12
spółek o profilu
inżynieryjnobudowlanym
Expansion of
the Capital Group up
to 12 engineering and
construction companies

2015

Osiągnięcie statusu
jednej z największych
firm budowlanotechnologicznych
w sektorze ropy
i gazu w Polsce
Becoming one of the
largest construction
and process
engineering companies
in the oil and gas sector
in Poland
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GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI
ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC)

ROPA I GAZ
OIL & GAS

ENERGETYKA
POWER

OCHRONA ŚRODOWISKA
ENVIRONMENTAL
PROTECTION

PRZEMYSŁ
I INFRASTRUKTURA
INDUSTRY
AND INFRASTRUCTURE

kopalnie ropy naftowej
oil production plants

elektrociepłownie
zawodowe
utility CHP plants

zakłady zagospodarowania
odpadów
mechanical-biological
treatment plant

chemiczny i petrochemiczny
chemical and petrochemical
industry

kopalnie gazu ziemnego
natural gas processing plants

elektrociepłownie
przemysłowe
industrial CHP plants

energetyczne
wykorzystanie odpadów
waste-to-energy

cementowy
cement industry

podziemne magazyny gazu
underground gas storage
facilities

elektrownie
power plants

oczyszczalnie ścieków
sewage treatment plants

oponiarski i gumowy
tyre and rubber industry

tłocznie gazu
gas compressor stations

stacje i linie
elektroenergetyczne
substations
and transmission lines

stacje uzdatniania wody
water treatment plants

infrastruktura przemysłowa
industrial infrastructure

instalacje
oczyszczania spalin
flue gas cleaning systems

budownictwo kubaturowe
civil buildings

rurociągi przesyłowe
i obiekty systemowe
transmission pipelines
and gas stations
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DORADZTWO, FINANSOWANIE, PROJEKTOWANIE,
BUDOWA, OBSŁUGA I UTRZYMANIE RUCHU
CONSULTING, FINANCING, DESIGN, BUILD,
SERVICE & MAINTENANCE

POZOSTAŁE SEKTORY
OTHER SECTORS

USŁUGI
SERVICES

PRODUKCJA
MANUFACTURING

SYSTEMY INTELIGENTNE
INTELLIGENT SYSTEMS

doradztwo inżynieryjne
i usługi projektowe
consulting engineering
and design services

zbiorniki ciśnieniowe
pressure vessels

infrastruktura i energia
infrastructure & energy

finansowanie inwestycji
investment financing

konstrukcje stalowe
steel structures

komunikacja
communication

Partnerstwo Publiczno Prywatne
Public Private Partnership

aparaty i urządzenia
procesowe
process vessels and equipment

bezpieczeństwo
i obronność
security & defence

koncesje
concessions

szafy sterujące i rozdzielnice
niskiego i średniego napięcia
control cabinets, LV and MV
switchgears

e-usługi
e-services

instalacje mechaniczne,
elektryczne i sterowania
mechanical, electrical and
control installations

rurociągi i skidy
pipelines and skids

obsługa i konserwacja
service & maintenance
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Elektrociepłownia i strefy przyodwiertowe w ramach KRNiGZ Lubiatów.
CHP and oil production zones within the KRNiGZ Lubiatów project.
PGNIG S.A.
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Generalne wykonawstwo
inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Engineering, Procurement & Construction (EPC)
Realizacja projektów „pod klucz” dla sektora ropy naftowej i gazu ziemnego,
wytwarzania i przesyłu energii, ochrony środowiska, przemysłu.
Implementation of turnkey projects for the oil & gas sector, power generation
& transmission, environmental protection and industry.
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Ropa i gaz
Oil & Gas

• Lider budownictwa dla sektora ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
• Ponad 70 zrealizowanych obiektów
• Realizacje projektów w różnych częściach świata
• Leader in the oil & gas sector in Poland
• Over 70 oil & gas plants successfully completed
• Implementation of projects all over the world

Podziemny Magazyn Gazu w Kosakowie o pojemności 250 mln Nm3. Wydajność zatłaczania: 400 000 Nm3/h.
Underground Gas Storage Facility in Kosakowo with a capacity of 250 million Nm3. Gas injection rate: 400 000 Nm³/h.
PGNIG S.A.
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Węzeł Rozdzielczy Gazu w Gustorzynie
Gas distribution station in Gustorzyn
Rozbudowa Węzła Rozdzielczego poprzez wprowadzenie
nowych gazociągów DN 700 w celu osiągnięcia
docelowej przepustowości 3 620 000 Nm3/h
Expansion of gas transmission station through
the introduction of new DN 700 pipelines, to increase
the capacity up to 3 620 000 Nm³/h
OGP Gaz-System S.A.

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów
Oil and Natural Gas Production Plant Lubiatów
Realizacja stref przyodwiertowych i ośrodków
grupowych w ramach Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego Lubiatów
Construction of borehole zones and gas processing plant at
the Oil and Natural Gas Production Plant Lubiatów
PGNIG S.A.

Tłocznia Gazu Jarosław II
Gas Compressor Station Jarosław II
Budowa w formule „pod klucz” nowej tłoczni gazu
Wydajność tłoczni: 300 000 m3/h
Turnkey construction of a new gas
compressor station. Station capacity: 300 000 m³/h
OGP Gaz-System S.A.

10

Zakres działalności
Scope of activities

WYDOBYCIE
· kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej
· instalacje do przetwarzania i uzdatniania ropy naftowej
i gazu ziemnego
UPSTREAM
· natural gas and oil production plants
· crude oil and natural gas processing and treatment
installations
PRZESYŁ I MAGAZYNOWANIE
· tłocznie gazu
· podziemne magazyny gazu
· rurociągi
· stacje gazowe, węzły przesyłowe
MIDSTREAM
· gas compressor stations
· underground gas storage facilities
· pipelines
· natural gas stations, transmission nodes
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Rozbudowa Węzła Rozdzielczego Gazu
w Gustorzynie
Expansion of gas distribution station in
Gustorzyn
OGP Gaz-System S.A.
Budowa Podziemnego Magazynu Gazu
Kosakowo
Construction of the Underground Gas
Storage Facility in Kosakowo
PGNIG S.A.
Rozbudowa Kopalni Gazu Ziemnego
Przemyśl – Zachód
Expansion of the Natural Gas Processing
Plant Przemyśl – Zachód
PGNIG S.A.
Budowa tłoczni gazu na terenie
Podziemnego Magazynu Gazu
Strachocina
Construction of a gas compressor station
in the Underground Gas Storage Facility in
Strachocina
PGNIG S.A.
Budowa Tłoczni Gazu Jarosław II
Construction of the Gas Compressor
Station Jarosław II
OGP Gaz-System S.A.

Rozbudowa Tłoczni Gazu Wilków
Development of the Gas Compressor
Station Wilków
PGNIG S.A.
Zagospodarowanie złoża gazu
ziemnego Jasionka II
Development of natural gas deposit
Jasionka II
PGNIG S.A.
Przebudowa Stacji Gazowej Rozwadów
Reconstruction of the gas transmission
station in Rozwadów
PGNIG S.A.
Generalna realizacja stref
przyodwiertowych i ośrodków
grupowych w ramach Kopalni Ropy
Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów
General implementation of borehole zones
and gas processing plant at the Oil and
Natural Gas Mine Production Plant in
Lubiatów
PGNIG S.A.
Zagospodarowanie złoża gazu
ziemnego Kupno
Development of natural gas deposit
Kupno
PGNIG S.A.

Zaprojektowanie instalacji
przygotowania gazu ziemnego
Akpatlavuk i Keymir, Turkmenistan
Design of natural gas processing plant
Akpatlavuk and Keymir, Turkmenistan
Turkmenneft
Zaprojektowanie gazociągów:
•D
 N 700 MOP 8.4 MPa Szczecin –
Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty
• DN1000

MOP 8.4 MPa Zdzieszowice
– Kędzierzyn
•D
 N1000 MOP 8.4 MPa Kędzierzyn-Koźle
– Granica RP (interkonektor Polska –
Czechy)
Design of gas pipelines:
•D
 N 700 MOP 8.4 MPa Szczecin – Gdańsk
Stage V Goleniów – Płoty
•D
 N1000 MOP 8.4 MPa Zdzieszowice –
Kędzierzyn
•D
 N1000 MOP 8.4 MPa Kedzierzyn-Kozle
– border of Poland (Poland – Czech
Republic Interconnector)
OGP Gaz-System S.A.
Dostawa sprężarek dla Tłoczni Gazu
Deleni, Rumunia
Delivery of a gas compressor set for Deleni
gas compressor station, Romania
SNGN Romgaz S.A.
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Energetyka
Power

• Ponad 50 zrealizowanych instalacji
• Realizacje jako samodzielny wykonawca lub we współpracy z lokalnymi firmami
• Ponad 350 projektantów
• Over 50 successfully implemented plants
• Acting both as a independent EPC contractor or in cooperation with local partners
• Over 350 designers

Elektrociepłownia w ramach inwestycji KRNiGZ Lubiatów. Moc instalacji 26,4 MW.
CHP plant as a part of investment project KRNiGZ Lubiatów. Total capacity 26.4 MW.
PGNIG S.A.
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Turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy
elektrycznej 55MWe w ZW Nowa
Extraction-condensing turbine set with electric power
of 55 MWe in ZW Nowa plant
Zaprojektowanie i wybudowanie w formule „pod klucz”
turbozespołu o mocy 55 MWe w Zakładzie Wytwarzania
Nowa
Turnkey project involving the design and construction of
a turbine set with an electrical capacity of 55 MWe in
Nowa Production Plant
TAMEH Polska Sp. z o.o.

Kotłownia gazowo-olejowa o mocy łącznej 114 MWt w ZW Katowice
Gas-oil boiler plant with a total capacity of 114 MWt in
ZW Katowice plant
Zaprojektowanie i wybudowanie w formule „pod klucz”
kotłowni szczytowej dla miasta Katowice
Turnkey project including the design and construction
of a boiler house for the city of Katowice
Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Stacja elektroenergetyczna GPZ Wygoda 110 kV
Wygoda Power Substation 110 kV
Zaprojektowanie i wybudowanie w formule
„pod klucz” stacji elektroenergetycznej w technologii GIS
Turnkey project involving design and construction of
a power substation in GIS technology
Tauron Dystrybucja S.A.
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Zakres działalności
Scope of activities

WYTWARZANIE ENERGII
· elektrociepłownie
· elektrownie
· ciepłownie
· instalacje pomocnicze
· instalacje wytwarzania oparte o paliwo biomasowe
i biogaz
POWER GENERATION
· combined heat and power plants
· power plants
· district heating plants
· auxiliary installations
· power generating plants fuelled by biomass and biogas
PRZESYŁ, ROZDZIAŁ I DYSTRYBUCJA
· stacje elektroenergetyczne
· sieci elektroenergetyczne
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
· substations
· power grids
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Budowa kotłów gazowych (2 x 150t/h)
wraz z gospodarkami pomocniczymi
w ZW Kraków
Construction of gas boilers (2 x 150t/h) with
auxiliary equipment in ZW Kraków plant
TAMEH Polska Sp. z o.o.
Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła
Krzewina o rozdzielnię 400 kV
Expansion of 220/110 kV Piła Krzewina
power substation with 400kV switchgear
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Zaprojektowanie, dostawa, montaż,
rozruch, uruchomienie i przekazanie do
eksploatacji układu odpopielania dla
bloku energetycznego o mocy 910 MWe
Elektrownia Jaworzno III
Design, delivery, assembly, start-up and
commissioning of fly ash handling system
for power unit of 910 MWe in power plant
Jaworzno III
Tauron Wytwarzanie S.A.
Zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja kotłowni gazowo-olejowej
o mocy łącznej 114 MWt w ZW Katowice
Design and comprehensive
implementation of a gas-oil boiler
house of a total capacity of 114 MWt in
ZW Katowice plant
Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Budowa silników gazowych
z generatorami energii elektrycznej oraz
kotła gazowego na terenie Wydziału IV
ZEC S.A. „Murcki”
Construction of gas engines with electric
generators and gas boiler at ZEC S.A.
“Murcki”, Area IV
ZEC S.A.
Modernizacja GPZ Kowary 110 kV
Modernisation of Kowary electrical
substation 110 kV
Tauron Dystrybucja S.A.
Projekt i budowa silnika gazowego
z generatorem energii elektrycznej wraz
z przyłączem energii elektrycznej na
terenie Wydziału IX ZEC S.A. „Wesoła”
Design and construction of a gas engine
with an electric generator with power
connection at ZEC S.A. “Wesola”, Area IX
ZEC S.A.
Modernizacja stacji GPZ Wygoda 110 kV
Modernisation of Wygoda power
substation 110 kV
Tauron Dystrybucja S.A.

Zaprojektowanie i wybudowanie
w formule „pod klucz” turbozespołu
o mocy 55 MWe w ZW Nowa
Turnkey project involving the design and
construction of a turbine set with an electric
capacity of 55 MWe in ZW Nowa plant
TAMEH Polska Sp. z o.o.
Budowa układu wysokosprawnej
kogeneracji w Elektrociepłowni Mielec
Construction of a high efficiency
cogeneration system in CHP Mielec
Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Budowa elektrociepłowni w ramach
inwestycji KRNiGZ Lubiatów
Construction of CHP as part of
the investment project KRNiGZ Lubiatów
PGNIG S.A.
Budowa instalacji kogeneracyjnej
zasilanej gazem z odmetanowania
kopalni w KWK Krupiński
Construction of a cogeneration system in
KWK Krupiński, fired by gas from coal mine
methane drainage
JSW S.A.

16

Ochrona środowiska
Environmental Protection

• Zrealizowanych ponad 35 projektów zakładów zagospodarowania odpadów i oczyszczalni ścieków
• Wykonanie w 2015 r. największej liczby projektów gospodarki odpadami w Europie
• 5 profesjonalnych biur projektowych w Grupie Kapitałowej
• Successfully completed more than 35 projects related to the treatment of waste and sewage plants
• The largest number of waste management projects implemented in Europe in 2015
• 5 professional engineering and design offices in the Capital Group

Budowa w formule „pod klucz” Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Stalowej Woli. Wydajność: 60 000 Mg/rok. Turnkey project involving the construction of
Mechanical-Biological Municipal Waste Treatment Plant in Stalowa Wola. Capacity: 60 000 Mg/year.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
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Oczyszczalnia Ścieków w Jarosławiu
Sewage Treatment Plant in Jarosław
Budowa zakładu Oczyszczania Ścieków w Jarosławiu
Wydajność: 20 500 m3/d
Construction of Sewage Treatment Plant in Jarosław
Capacity: 20 500 m³/d
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Jarosławiu Sp. z o.o.

Zakład Mechaniczno Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Olsztynie
Mechanical and Biological Municipal Waste Treatment Plant in Olsztyn
Zaprojektowanie i wybudowanie w formule „pod klucz” zakładu
unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wydajność: 120 000 Mg/rok
Turnkey project involving the design and construction
of a municipal waste treatment plant in Olsztyn
Capacity: 120 000 tons/year
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
Waste Treatment Plant in Lulkowo
Zaprojektowanie i wybudowanie w formule „pod klucz”
zakładu przetwarzania odpadów komunalnych
Wydajność: 56 000 Mg/rok
Turnkey project involving the design and construction
of a municipal waste treatment plant in Lulkowo
Capacity: 56 000 tons/year
URBIS Sp. z o.o.
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Zakres działalności
Scope of activities

OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW
· oczyszczalnie ścieków
· stacje uzdatniania wody
· zagospodarowanie i stabilizacja osadów
WATER AND SEWAGE TREATMENT
· sewage treatment plants
· water treatment plants
· sludge stabilization and treatment plants
ZAGOSPODAROWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW
STAŁYCH I KOMUNALNYCH
· zakłady zagospodarowania odpadów –
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
· termiczna utylizacja odpadów
TREATMENT AND UTILISATION OF MUNICIPAL
AND SOLID WASTE
· waste management plants - mechanical and biological
treatment
· thermal waste treatment
OCZYSZCZANIE SPALIN
· instalacje odsiarczania spalin
· instalacje odazotowania spalin
· instalacje odpylania spalin
FLUE GAS TREATMENT
· flue gas desulphurisation systems
· flue gas denitrification systems
· dedusting systems
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Budowa Zakładu Mechaniczno
Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Olsztynie
Construction of Mechanical
and Biological Municipal Waste
Treatment Plant in Olsztyn
Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o.
Budowa Zakładu MechanicznoBiologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Stalowej Woli
Construction of Mechanical and Biological
Municipal Waste Treatment Plant in
Stalowa Wola
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Lulkowie
Construction of Waste Treatment Plant in
Lulkowo
URBIS Sp. z o.o.

Budowa Centralnej Oczyszczalni
Ścieków w Tarnowskich Górach
Construction of the Central Sewage
Treatment Plant in Tarnowskie Góry
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
Zbylitowska Góra
Modernisation of the Water Treatment
Plant in Zbylitowska Góra
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Przemyślu
Development and modernisation of the
sewage treatment plant in Przemyśl
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Modernizacja pompowni odpadów
poflotacyjnych w KGHM Zakład
Wzbogacania Rud rejon Lubin
Modernisation of the flotation tailings
pumping station at KGHM Ore Enrichment
Plant in Lubin
KGHM S.A.

Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Jarosławiu
Modernisation of the sewage treatment
plant in Jarosław
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
Budowa stacji przeładunkowej odpadów
w mieście Bardo
Construction of Waste Reloading Station
in Bardo
URBIS Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji dwutlenku chloru
w stacji uzdatniania wody
Modernisation of chlorine dioxide plant
in the water treatment station
OMC ENVAG Sp. z o.o.
Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Wągrowcu
Construction of Waste Treatment Plant in
Wągrowiec
Międzygminne Składowisko
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
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Przemysł i Infrastruktura
Industry & Infrastructure

• Od ponad 25 lat ciągła obecność w przemyśle górniczym, cementowym, gumowym,
metalowym, chemicznym i petrochemicznym
• Continuous presence in mining, cement, rubber, metal, chemical and petrochemical industries
for over 25 years

Instalacja do produkcji rozpuszczalników w Rafinerii Nafty Jedlicze.
Solvent production plant at the Oil Refinery in Jedlicze.
Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
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Huta miedzi Głogów
Głogów Copper Smelter Plant
Wykonanie instalacji elektrycznych NN oraz systemów
telekomunikacyjnych dla hali produkcyjnej huty miedzi
w Głogowie
Execution of LV electrical installations and telecommunication
systems for the production hall in Głogów Copper Smelter
Plant
KGHM S.A.

Silosy Klinkieru
Clinker Silos
Zaprojektowanie instalacji elektrycznych, sterowania i pomiarów.
Budowa, montaż i uruchomienie instalacji dla silosów klinkieru
2 x 125 000 Mg oraz 2 x 50 000 Mg
Design of electrical and I&C installations. Construction,
assembly and start-up of clinker silos
2 x 125 000 tons and 2 x 50 000 tons
Cemex Polska Sp. z o.o.

Budowa linii mechanicznej granulacji nawozów
saletrzanych
Construction of a mechanical granulation system for
nitrite fertilisers
Budowa linii o wydajności 1200 Mg/dzień
Construction of production line with capacity 1200 tons/day
Grupa Azoty S.A.
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Zakres działalności
Scope of activities

KOMPLEKSOWA REALIZACJA OBIEKTÓW ORAZ
INSTALACJI SPECJALISTYCZNYCH
· przemysł chemiczny
· przemysł petrochemiczny i paliwowy
· przemysł cementowy
· przemysł oponiarski i gumowy
· przemysł metalurgiczny
· budownictwo obiektów użyteczności publicznej
i infrastruktury komunalnej
· przemysł samochodowy
· przemysł wojskowy
· przemysł lotniczy
COMPREHENSIVE CONSTRUCTION AND COMPLETION
OF FACILITIES AND SPECIAL INSTALLATIONS
· chemical industry
· fuel and petrochemical industry
· cement industry
· tyre and rubber industry
· metallurgical industry
· construction of public utility and municipal infrastructure
facilities
· automotive industry
· military industry
· aviation industry
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Wykonanie instalacji AKPiA
i elektrycznych dla Cementowni Chełm
Execution of I&C and electrical installations
in the Cement Plant in Chełm
Cemex Polska Sp. z o.o.
Modernizacja systemu sterowania
„Mała Panew”
Modernisation of the control system “Mała
Panew”
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Modernizacja instalacji usuwania
CO z gazu do syntezy amoniaku
Modernisation of CO removal from
ammonia synthesis gas
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Wykonanie, dostawa, montaż
i uruchomienie instalacji redukcji
chromu w formule „pod klucz”
w Cementowni Rudniki
Turnkey project including the design,
supply, assembly and start-up of the
chromium reduction installation in
the Cement Plant in Rudniki
Cemex Polska Sp. z o.o.
Modernizacja węzła pakowania
i ekspedycji nawozów saletrzanych
Modernisation of the nitrate fertilizer
packaging and shipment
Grupa Azoty S.A.

Realizacja robót przy budowie instalacji
mechanicznej granulacji nawozów
saletrzanych
Execution of works during the construction
of mechanical granulation system for
nitrate fertiliser
Grupa Azoty S.A.
Wykonanie kompletnych instalacji
w ramach budowy instalacji do
produkcji rozpuszczalników
Execution of complex installations for
solvent production plant
Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Kompleksowe wykonanie instalacji
AKPiA i elektrycznych w ramach zadania
Budowa Zakładu Radioterapii
Comprehensive execution of I&C and
electrical installations during construction
of Radiotherapy Centre
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
w Tarnowie
Wykonanie instalacji elektrycznych NN
oraz systemów telekomunikacyjnych
dla hali produkcyjnej huty miedzi
w Głogowie
Execution of LV electrical installations
and telecommunication systems for
the production hall in Głogów Copper
Smelter Plant
KGHM S.A.

Budowa instalacji odwadniania kopalni
kredy w Chełmie
Construction of drainage installation in
chalk mine in Chełm
Cemex Polska Sp. z o.o.
Modernizacja linii wytłaczania Duplex-Q
w Zakładach Produkcyjnych Goodyear
Modernisation of Duplex-Q extrusion line
in Goodyear Manufacturing Plant
Goodyear Dębica S.A.
Przebudowa instalacji siarki
nierozpuszczalnej polegającej na
budowie węzła odzysku CS2 z odgazów
za pomocą absorpcji w toluenie
Reconstruction of insoluble sulfur
installation involving the construction
of node recovery of CS2 from gaseous
effluents by adsorption in Toluene
Grupa Azoty KiZCS „Siarkopol” S.A.
Budowa budynku i instalacji
technologicznej dla suszenia
rozpyłowego oraz magazynowania
ziaren kawy
Construction of a building and process
plant for spray-drying and storage of coffee
beans
BIOGRAN GmbH
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Systemy Inteligentne
Intelligent Systems

• Projekty Inteligentnych Systemów realizowane w różnych częściach świata
• Innowacyjne rozwiązania na skalę Europy
• Systemy dla komunikacji, przemysłu, energetyki, ochrony środowiska i infrastruktury cywilnej
• Intelligent Systems projects implemented all over the world
• Innovative solutions on a European scale
• Systems for communication, industry, energy, environmental protection and civil infrastructure

System wizualizacji SCADA zlokalizowany w centrum dyspozytorskim ZW Nowa. Wyspa turbinowa 55 MWe.
SCADA system located in the control room of ZW Nowa plant. Turbine island 55 MWe.
TAMEH Polska Sp. z o.o.
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Telekomunikacyjny system transmisji i zdalnej
akwizycji danych z urządzeń pomiarowych
Telecommunication systems for transmission and remote
acquisition of data from measuring devices
OGP Gaz-System S.A.

System sterowania i nadzoru wyprowadzenia
mocy elektrycznej
Control and supervision of electrical power output
Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Wizualizacja procesu za pomocą tablic
synoptycznych
Process visualization using mimic boards
Dyspozytornia Tłoczni Gazu Jarosław II
Control room of the Gas Compression Station Jarosław II
OGP Gaz-System S.A.
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Zakres działalności
Scope of activities

• systemy sterowania
• wizualizacja procesów technologicznych
• systemy transmisji i akwizycji danych
• systemy bezpieczeństwa i monitoringu
• systemy DCS (Distributed Control System)
• systemy inteligentne dla budynków i obiektów budowlanych
• systemy prezentacji danych, wizualizacji graficznej i tekstowej
• wykonawstwo przemysłowych systemów rozproszonych,
magistral sieciowych, sieci LAN i WAN
• wykonawstwo systemów transmisji przewodowej
i bezprzewodowej (radiomodemy, GSM/GPRS)
• integracja układów automatyki z systemami zarządzania
przedsiębiorstwem
• wykonawstwo nietypowego oprogramowania informatycznego
dla potrzeb przemysłu
• wykonawstwo systemów komunikacji pomiędzy sterownikami,
a aparaturą obiektową
• control systems
• processes visualization
• data transmission and acquisition systems
• security and monitoring
• DCS Systems (Distributed Control Systems)
• intelligent systems for buildings and structures
• systems for data presentation, graphics and text visualisation
• construction of industrial distributed control systems, main networks,
LAN and WAN networks
• construction of wired and wireless transmission systems (radio data
modem GSM / GPRS)
• integration of automation systems with enterprise management
systems
• development of tailored software solutions for industry
• construction of communication systems between controllers and
object instrumentation
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Sterowanie systemem klimatyzacji
i wentylacji pomieszczeń gospodarczych,
holu, zaplecza technicznego i parkingu
Control system of air conditioning and
ventilation in maintenance rooms, lobby,
technical facilities and car park
Holiday Inn.
System sterowania pracą stacji
demineralizacji wody do produkcji piwa
wraz z wizualizacją procesu
Control system with process visualisation for
water demineralisation plant for brewery
Browar Namysłów Sp. z o.o.
Rozproszony system sterowania wraz
z systemem wizualizacji. Sterowanie pracą
ujęcia wody i procesem jej uzdatniania
Distributed control system with a visualisation
system. Control system for water intake and
water treatment process
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
System sterowania instalacją kaustyzacji
i pieca obrotowego
Control system for causticising and rotary
furnace installation
Frantschach Świecie S.A.
Instalacja automatyki linii LEHR -2
Automation system of LEHR -2 line
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

System sterowania i wizualizacji pracy linii
nawęglania
Control and visualisation system for coal
handling system
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

System telemetrii dla interkonektora
Polska – Ukraina (stacja gazowa Ustiług –
Moroczyn)
Telemetry system for interconnector Poland –
Ukraine (gas station Ustiług – Moroczyn)
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Rozproszony system sterowania wraz
z systemem wizualizacji
Distributed control system with a visualisation
system
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

System sterowania linii produkcji odżywek
białkowych
The control system for production line of
protein supplements
Zakład Mleczarski Gorki, Białoruś

Sterowanie obiegami wodnymi linii do
ciągłego odlewania stali wraz z systemem
wizualizacji
Control and visualisation system of water
circulation in line of steel continuous casting
Huta Stalowa Wola S.A.
System sterowania autoklawem do klejenia
profili elementów śmigłowców, wraz
z systemem wizualizacji
Control and visualisation system for autoclave
for bonding profiles of helicopters
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-Świdnik” S.A.
Układ sterowania wentylacją i ogrzewaniem
hal technologicznych
Control system for ventilation and heating
of process rooms
Goodyear Dębica S.A.

Nadrzędny system sterowania i wizualizacji
dla tłoczni gazu ziemnego: Bogata,
Bordosiu, Ernei, Ludus i San Gregoriu de
Padure
SCS and visualisation system for gas
compressor stations: Bogata, Bordosiu, Ernei,
Ludus and San Gregoriu de Padure
SNGN Romgaz S.A.
System sterowania i wizualizacji pracy
rozdzielni elektrycznych w elektrowni
wodnej Solina
Control and visualisation system
of switchgears operation in the Solina
hydropower plant
PGE Energia Odnawialna S.A.
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Produkcja

Manufacturing
• Produkcja specjalistycznych konstrukcji stalowych
• Prefabrykacja aparatów i urządzeń procesowych dla przemysłu naftowego i gazowniczego
• Zbiorniki przemysłowe do różnych zastosowań i mediów
• Wyposażenie kilkuset obiektów w prefabrykowane rozdzielnie i szafy sterujące
• Tysiące kilometrów instalacji elektrycznych SN i NN w obiektach przemysłowych
• Production of special steel structures
• Prefabrication of process vessels and equipment for oil and gas industry
• Industrial tanks for various applications and substances
• Supply of prefabricated switchgears and control cabinets to several hundred facilities
• Thousands of kilometers of MV and LV electrical installations in industrial facilities

Separatory gazu i chłodnice powietrzne gazu procesowego. Tłocznia Gazu Jarosław.
Gas separators and process gas air coolers. Gas Compression Station Jarosław.
OGP Gaz-System S.A.
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Prefabrykacja stalowych wysokociśnieniowych
aparatów
Prefabrication of high pressure steel vessels

Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic SN i NN
Prefabrication of control cabinets and MV and LV switchgears

Packaging agregatu sprężającego napędzanego
silnikiem gazowym
Packaging of gas compressor set driven by gas engine
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Zakres działalności
Scope of activities

PRODUKCJA I PREFABRYKACJA ELEMENTÓW
MECHANICZNYCH
• a paraty i urządzenia procesowe dla przemysłu
naftowego i gazowniczego
• rurociągi
• z biorniki ciśnieniowe dla przemysłu gazowniczego
i petrochemicznego
• k onstrukcje stalowe
PRODUCTION AND PREFABRICATION OF MECHANICAL
EQUIPMENT
• process vessels and equipment for oil and gas industry
• pipelines
• pressure vessels for gas and petrochemical industry
• steel structures
PRODUKCJA I PREFABRYKACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
• r ozdzielnie średniego i niskiego napięcia
• s zafy sterownicze średniego i niskiego napięcia
PRODUCTION AND PREFABRICATION OF ELECTRICAL
EQUIPMENT
• LV and MV switchgears
• LV and MV control cabinets
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Wykonanie aparatów dla PMG
Bonikowo: filtroseparatory wody
DN 700, kolumny osuszania gazu
DN 1200, chłodnice destylatu
Manufacturing of vessels for PMG
Bonikowo: DN 700 water filter-separators,
DN 1200 gas dehydration columns,
distillate coolers
ZRUG Sp. z o.o.

Wykonanie zestawu aparatów dla
projektu KGZ Kaleje. Filtroseparatory,
kolumny osuszania, oddzielacze oleju,
oddzielacze stojące II stopnia, chłodnice
Manufacturing of vessels for the
project KGZ Kaleje. Filter-separators, gas
dehydration columns, oil separators,
vertical oil separators, coolers
ZRUG Sp. z o.o.

Przebudowa agregatu sprężającego
GT10+50P4 w Tłoczni Gazu
Hołowczyce II
Alteration of GT10+50P4 compressor
unit in the Gas Compression Station
Hołowczyce II
OGP Gaz-System S.A.

Prefabrykacja, dostawa i uruchomienie
15 szaf sterowniczych dla nowej
instalacji siarki nierozpuszczalnej w CS2
Prefabrication, delivery and commissioning
of 15 control cabinets for the new plant of
insoluble sulphur in CS2
Grupa Azoty KiZCS „Siarkopol” S.A.

Dostawa i montaż konstrukcji budynku
suszarni (pow. 615,0 m², kubatura
9200,0 m³) i maszynowni (pow.
375,0 m², kubatura 9350,0 m³) w ramach
rozbudowy słodowni “Soufflet” Polska
w Poznaniu
Delivery and assembly of the dryer building
(with a total area of 615,0 m² and cubic
capacity of 9200,0 m³) and the engine
room (with s total area of 375,0 m² and
cubic capacity of 9350,0 m³) under the
project of expanding the malt-house of
“Soufflet” Polska in Poznań
SEEGER GmbH

Prefabrykacja, dostawa i uruchomienie
20 szaf sterowniczych
Prefabrication, delivery and commissioning
of 20 control cabinets
ArcelorMittal Poland S.A.
Prefabrykacja, dostawa i uruchomienie
14 szaf sterowniczych i rozdzielni
na potrzeby budowy Centrum
Technicznego w Jasionce
Prefabrication, delivery and commissioning
of 14 control cabinets and switchboards
for the construction of the Technical Centre
in Jasionka
PGNIG S.A.

Prefabrykacja i dostawa 43 szaf
sterowniczych i rozdzielczych dla
Oczyszczalni Ścieków w Jędrzejowie
Prefabrication and delivery of 43 control
cabinets and switchboards for the Sewage
Treatment Plant in Jędrzejów
SKANSKA S.A.
Prefabrykacja i dostawa 51 szaf
sterowniczych i rozdzielczych dla
Rozbudowy i Modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Bartkowie
Prefabrication and delivery of 51 control
cabinets and switchboards for Expansion
and Modernisation of the Sewage
Treatment Plant in Bartków
Automatic System S.C.
Prefabrykacja, dostawa i montaż tras
kablowych dla obiektu „Metalcynk”
Prefabrication, supply and installation
of cable routes for the project called
“Metalcynk”
Weber Poland Sp. z o.o.
Wykonanie i dostawa konstrukcji
stalowych w ramach projektu budowy
Zakładu Produkcji Nawozów KIMA
w Egipcie
Prefabrication and delivery of steel
structures for Kima Fertilizer Project
in Egypt
I.T.T. S.p.A.
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Usługi
Services

• Konsulting techniczno-finansowy dla Inwestorów na całym świecie w różnych sektorach gospodarki
• Kompleksowe przygotowywanie projektów inwestycyjnych, montaż finansowy, usługi doradcze
i inżynieryjne, usługi projektowe, realizacja
• Realizacja projektów w systemie koncesji i partnerstwa publiczno-prywatnego
• Obsługa, konserwacja i utrzymanie ruchu instalacji przemysłowych
• Technical and financial consulting for Investors all around the world for various industries
• Preparation of investment projects, identify sources of funding, consultancy and engineering services,
design, implementation
• Implementation of projects in the model of concessions and public-private partnership
• Operation, servicing and maintenance of industrial plants
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Obsługa serwisowa kotłowni gazowo-olejowej
Servicing of gas-oil boilerhouse
Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania ciepła
odpadowego turbosprężarek w przesyłowej tłoczni gazu ziemnego
Technical and economic analysis of waste heat recovery from
turbocompressors in transmission compressor station
OGP Gaz-System S.A.

Opracowanie koncepcji modułowej kopalni gazu
ziemnego
Development of the conception of modular gas
processing plant
Instytut Nafty i Gazu

Opracowanie koncepcji zakładu zagospodarowania
odpadów w stanie Rivers, Nigeria
Development of the conception of mechanicalbiological treatment plant in the state Rivers, Nigeria
Władze administracyjne stanu Rivers
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Zakres działalności
Scope of activities

• przygotowanie

projektów przemysłowych
i infrastrukturalnych od koncepcji inwestycji, studium
wykonalności, poprzez opracowanie dokumentacji
projektowej, aż po budowę i utrzymanie ruchu
• f inansowanie projektów przemysłowych
i infrastrukturalnych o wartości od 20 mln EUR
• koncesje na obiekty energetyczne oraz infrastrukturalne
•m
 odernizacje i serwisowanie urządzeń w zakładach
przemysłowych, obiektach górniczych, energetycznych,
infrastrukturalnych
• przeglądy, pomiary, prace serwisowe
• ś wiadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie
wszystkich branż
•d
 evelopment of industrial and infrastructure projects
starting from concept of the investment, feasibility studies,
through design documentation, up to the construction
and maintenance
• financing of industrial and infrastructure projects with value
more than 20 mln EUR
• concessions for energy and infrastructure related facilities
• revamping and maintenance of installations in industrial
plants, mines, power and infrastructure facilities
• inspections, measurements, service works
• maintenance services for all installations
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Przykładowe realizacje
Examples of implemented projects
Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji
nawozów. Instalacja mechanicznej granulacji
nawozów saletrzanych 1200 Mg/dzień
Modernisation of the nitrate fertilizer
packaging and shipment. Installation of a
mechanical granulation system for nitrite
fertilisers with capacity 1200 tons/day
Grupa Azoty S.A.
Opracowanie koncepcji modułowej kopalni
gazu ziemnego
Development of the conception
of modular gas processing plant
Instytut Nafty i Gazu
Przeglądy kotłów gazowo-olejowych
w Fabryce Osłonek Białkowych
Inspection of boilers gas-oil on Factory
of Protein Casings
Fabryka Osłonek Białkowych FABIOS S.A.
Opracowanie koncepcji zakładu
zagospodarowania odpadów w stanie
Rivers, Nigeria
Development of the conception of
mechanical-biological treatment plant in
the state Rivers, Nigeria
Władze administracyjne stanu Rivers

Opracowanie koncepcji zagospodarowania
złoża łupkowego gazu ziemnego Lubocino
Development of conception of
development of shale gas deposit Lubocino
PGNIG S.A.
Serwisowanie i utrzymania ruchu instalacji
AKPiA w kopalni i zakładach chemicznych
siarki
I&C installation service and maintenance
in sulfur mine and sulfur chemical plant
Grupa Azoty KiZCHS „Siarkopol” S.A.
Obsługa serwisowa w tym konserwacja
instalacji, urządzeń i systemów na obiekcie
PRDZ – Brzoskwinia
Servicing and maintenance of
installations, equipment and systems for
the PRDZ – Brzoskwinia facility
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Krakowie
Remont rozdzielni średniego napięcia dla
ZEC Staszów
Modernisation of medium voltage
switchgear for ZEC Staszów
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Instalacja silników gazowych wraz
z całą infrastrukturą budowlaną
i technologiczną
Installation of gas engines with complete
construction and process infrastructure
Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Usługi konserwacyjno-serwisowe
w podziemnych magazynach gazu
i kopalniach gazu ziemnego
Maintenance of underground gas storage
facilities and gas processing plants
PGNIG S.A.
Montaż mechaniczny linii produkcyjnej
Mechanical assembly of a production
line
Pilkington Automotive Poland
Sp. z o.o.
Serwis instalacji ppoż. oraz detekcji wycieku
gazu w podziemnym magazynie gazu
Service of fire and gas leak detection
systems in the underground gas storage
Gas Storage Poland Sp. z o.o.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu / Corporate social responsibility
Budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z otoczeniem
społecznym oraz interesariuszami naszych projektów, a także
poszanowanie środowiska naturalnego to zasady, które determinują
sposób prowadzenia naszej działalności. Realizując powierzone nam
zadania, bierzemy odpowiedzialność za poprawę standardu życia
beneficjentów naszych projektów.

We manage our business by focusing on the following
principles, building and maintaining good relations with the
social environment and stakeholders of our projects, as well
as, respecting the environment. While performing the tasks
entrusted to us, we take responsibility for improving the living
standards of our project beneficiaries.

Ludzie / People
Od samego początku naszej działalności kierują nami te same
wartości i zasady. Stawiamy na ludzi i ich rozwój, co umożliwia
świadczenie najwyższej jakości usług. Inwestując w rozwój
pracowników i ich kompetencje, inwestujemy w naszą wspólną
przyszłość. Realizując wiele różnorodnych, zaawansowanych
technologicznie inwestycji za pomocą własnej kadry, nieustanie
zwiększamy wiedzę i umiejętności naszych pracowników.
O naszej przewadze konkurencyjnej stanowi wysoki współczynnik
zatrudnienia kadry inżynieryjnej, który wynosi około 35%
w skali całej Grupy Kapitałowej. Nasi inżynierowie to zarówno
doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem pracy, jak
i młodzi, ambitni absolwenci najlepszych uczelni technicznych
w Polsce. To dzięki naszym pracownikom osiągamy sukces,
jesteśmy doceniani przez zadowolonych klientów, którzy zlecają
nam kolejne projekty, a także nagradzani i wyróżniani przez
organizacje i ośrodki opiniotwórcze oraz zrzeszenia branżowe.

Jakość / Quality
Zarządzanie jakością w Grupie Kapitałowej Control Process
nastawione jest na zapewnienie produktów i usług o najwyższym
standardzie, niezależnie od branży w której realizowane jest
zadanie jak i kraju w którym prowadzony jest dany projekt.
Funkcjonując jednocześnie w różnych sektorach oraz pracując
na wielu rynkach jesteśmy w stanie obiektywnie wypracować
własny zbiór standardów i procedur mających zapewnić najwyższy
poziom satysfakcji naszych klientów. Funkcjonujący w Control
Process Zintegrowany System Zapewnienia Jakości został
oparty o wymogi normy ISO 9001:2008. Dokument ten podlega
stałemu przeglądowi i aktualizacji, wdrażane są dobre praktyki
wynikające z kolejnych projektów, podąża za zmieniającym się
ustawodawstwem oraz rozwojem naszej Grupy Kapitałowej,
zarówno pod względem branżowym, jak i geograficznym.

Since our business started, we have believed in the same values
and principles. We are focused on people and their development,
which enables us to provide service of the highest quality.
When we invest in the development of our employees and their
competencies, we invest in our common future. As our staff
implement many different, technologically advanced projects,
we are able to continually broaden the knowledge and skills of
our employees. Our competitive advantage is reflected in the
high number of engineering staff employed, which is approx.
35% within the entire Capital Group. Our engineers are both
experienced employees with long seniority and young and
ambitious graduates from the best technical universities in
Poland. We owe our success to our employees and therefore,
are appreciated by our satisfied customers, who later continue
working with us on further projects. We have also been rewarded
and honoured by opinion-making organizations, centres and
industry-specific associations.
Quality management in the Control Process Capital Group
is aimed at providing products and services of the highest
standards, regardless of the industry in which the task is being
performed and the country in which the project is being carried
out. We are working simultaneously in various sectors and
operate in many markets, we are able to objectively prepare
our own set of standards and procedures to ensure the highest
level of satisfaction for our customers. The Integrated Quality
Assurance System functioning in Control Process is based on the
requirements of the ISO 9001:2008 standard. This document
is subject to ongoing review and updates, we implement good
practices that are a result of subsequent projects, it follows the
changing legislation and development of our Capital Group,
both in terms of the industry-specific and geographic aspects.
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Bezpieczeństwo pracy / Health & Safety
Troska o bezpieczeństwo pracy w ramach prowadzonych przez
nas projektów jest związana zarówno z koniecznością spełnienia
najbardziej rygorystycznych wymagań naszych klientów, jak również
jest efektem strategii Grupy Kapitałowej Control Process, która
swój sukces zawdzięcza ludziom, ich kwalifikacjom i satysfakcji
z wykonywanej pracy, a więc również bezpieczeństwu. Właściwe
podejście do kwestii bezpieczeństwa pozwala utrzymywać
niskie wskaźniki wypadkowości. Prowadzone przez nas
projekty w modelu Generalnego Wykonawstwa realizowane są
najczęściej we współpracy z lokalnymi podwykonawcami. Taki
model prowadzonej działalności wymaga nie tylko najwyższych
kompetencji i dyscypliny własnej kadry, ale również odpowiedniej
polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, wspartej odpowiednimi
instrukcjami, służącymi do weryfikacji oraz nadzorowania
podwykonawców. Przyjęte procedury zapewniają odpowiednie
standardy niezależnie od branży dla której realizowane jest dane
zadanie, jak i lokalizacji geograficznej placu budowy.

Taking care of health and safety at work within the scope of
projects managed by us is related to the need to meet the most
stringent requirements of our customers, and is an effect of
the strategy of the Control Process Capital Group. Our success
is due to our people, their qualifications and satisfaction with
the work performed, including health and safety. Having the
correct approach to health and safety issues means that we
have a low rate of accidents. Our projects in the EPC model are
mostly implemented in cooperation with local subcontractors.
This type of model related to conducted activities, requires
not only the highest competencies and discipline of our own
staff, but also a relevant health and safety policy, supported
with the appropriate instructions, used for verification and
supervision of subcontractors. The applied procedures ensure
appropriate standards regardless of the industry in which the
given task is performed and the geographic location of the
construction site.

Ochrona Środowiska / Environmental protection
Profil działalności Grupy Kapitałowej Control Process – usługi
związane z realizacją kompleksowych obiektów technologicznych
dla sektora ropy naftowej i gazu ziemnego, ochrony środowiska oraz
energetyki, stanowi, iż zagadnienia związane z ochroną środowiska
są jednym z kluczowych wymagań jakie stawiamy przed sobą
podczas realizacji projektów, niezależnie od etapu zaawansowania.
Proces opracowania koncepcji i projektowania danej instalacji wiąże
się z wzięciem odpowiedzialności za bezpieczną dla środowiska
funkcjonalność i eksploatacje obiektu technologicznego oraz
jego efektywność energetyczną, przy cyklu życia trwającym
kilkadziesiąt lat. Etap fizycznej realizacji zadań inwestycyjnych
wymaga wdrożenia i stosowania procedur zabezpieczających
przed szkodliwym wpływem procesu budowlanego na otoczenie.
Budowane przez nas instalacje często przetwarzają media
i surowce mające w pierwotnej postaci bardzo niekorzystny wpływ
na środowisko naturalne, nierzadko są to obiekty zlokalizowane
na terenie obszarów o specjalnym znaczeniu dla zachowania
różnorodności biologicznej ekosystemów. Nasze zaangażowanie
zostało potwierdzone przez posiadany przez nas certyfikowany
System Zarządzania Ochroną Środowiska, który spełnia wymagania
normy ISO 14001:2004.

Control Process Capital Group profile of operations - services
related to the execution of complex process facilities for the
sector of crude oil and natural gas, environmental protection
and the power sector. This means that any issues related to
environmental protection are one of our key requirements
during implementation of projects, regardless of the stage of
their progress. The process for creating and designing a concept
for a given system is associated with responsibility for the
environmentally safe functionality and operation of a process
facility, and its power efficiency, for a life cycle of several
dozen years. The stage of physical execution of the project
tasks requires implementation and application of procedures
protecting against the harmful impact of the construction
process on the environment. The systems built by us often
process utilities and raw materials which, in their original form,
have a very disadvantageous impact on the environment, often
these are facilities located in areas of special importance for the
preservation of biodiversity of ecosystems. Our commitment
has been acknowledged by the certified Environment Protection
Management System held by us, that meets the requirements
of the ISO 14001:2004 standard.

Obszary działalności Grupy Control Process na świecie /
Worldwide activity of the Control Process Group

obszary działalności / activity
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Dane kontaktowe
Contact details
Control Process S.A.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków
Tel.: + 48 12 25 58 400
Fax.: + 48 12 25 58 500
E-mail: cp@controlprocess.pl
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