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Chcemy, abyś nas lepiej poznał

Mostostal Puławy
to solidny partner w biznesie:

 Zatrudniamy blisko 1300 osób.

 Troszczymy się o zrównoważony rozwój.

 Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i przyjazną środowisku.

 Cechuje nas WIEDZA – JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – TERMINOWOŚĆ.

Tadeusz Rybak
Prezes  Zarządu Mostostal Puławy S.A.

Jerzy Świeca
Wiceprezes Zarządu Mostostal Puławy S.A.

ZARZĄD MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.



 
Oddział w Wielkiej Brytanii
         
         238a King Street
         W6 0RF London
         tel. (+44) 20 81 90 04 55
         e-mail: info@mostostal-pulawy.co.uk
         www.mostostal-pulawy.co.uk
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SPÓŁKI ZALEŻNE

STRUKTURA GRUPY MOSTOSTAL PUŁAWY

BIURA/ODDZIAŁY

Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych
Mezap sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych
Energezap sp. z o.o.

 
Biuro Techniczne w Niemczech
         
         Moerser Str. 85
         D-40667 Meerbusch
         tel. (+49) 21 32 75 95 76
         fax. (+49) 21 32 75 95 78
         e-mail: mail@mostostal-pulawy.de
         www.mostostal-pulawy.de

mostostal-pulawy.com.pl
ul. Budowlanych 5, 24-110 Puławy
tel. (+48) 81 477 58 80
fax (+48) 81 473 12 44
e-mail: info@mostostal-pulawy.com.pl

ul. Ignacego Mościckiego 10, 24-110 Puławy
tel. (+48) 81 473 15 30, fax (+48) 81 473 15 31
e-mail: info@mezap.pl

www.mezap.pl

ul. Ignacego Mościckiego 14, 24-110 Puławy
tel. (+48) 81 473 13 03, fax (+48) 81 473 13 00
e-mail: energezap@energezap.pl

www.energezap.pl



Zaufali nam klienci 
w całej Europie
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LONDYN

MEERBUSCH / DÜSSELDORF



Grupa Mostostal Puławy dynamicznie rozwija się na rynku krajowym, 
równocześnie prowadzi działalność eksportową, która od wielu lat 
stanowi ważny segment realizowanych zleceń. Doświadczenia związane 

z eksportem usług sięgają ubiegłego wieku. Grupa specjalizuje się w projektowaniu, 
produkcji i  montażu konstrukcji stalowych oraz specjalistycznych urządzeń dla 
budownictwa przemysłowego. Klienci cenią również świadczone przez grupę 
specjalistyczne usługi remontów i napraw.
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Grupa Mostostal Puławy znajduje się w elitarnym 
gronie uznanych firm specjalizujących się w pro-
dukcji i montażu konstrukcji stalowych oraz reali-

zacji inwestycji budowlanych. Zgodnie z polityką naszej 
firmy – każdemu klientowi oferujemy najwyższą jakość 
naszych produktów i usług. Zatrudniamy wysoko wyspe-
cjalizowanych i  doświadczonych pracowników nadzoru 
jak i produkcyjnych. Dysponujemy najnowocześniejszym 
sprzętem. Solidna praca począwszy od lat 60-tych ubiegłe-
go stulecia we wszystkich obszarach działalności naszego 
przedsiębiorstwa, umożliwiła uzyskanie statusu docenia-
nego i pożądanego partnera biznesowego dla klientów 
w całej Europie. Ważny jest dla nas rozwój firmy i kontynu-
owanie tradycji opartej na wartościach takich jak: jakość, 
terminowość, rzetelność, kooperacja.

Grupa Mostostal Puławy oferuje szeroki wachlarz 
usług w  najważniejszych gospodarczo obszarach 
rynku: energetyce i ochronie środowiska, infra-

strukturze komunikacyjnej, budownictwie kubaturowym, 
budownictwie przemysłowym. Liczne, otrzymywane przez 
nasze spółki nagrody i  wyróżnienia w konkursach organi-
zowanych dla najbardziej liczących się polskich przedsię-
biorstw potwierdzają pozycję i wiarygodność marki nasze-
go przedsiębiorstwa – Ambasadora Polskiej Gospodarki 
i Ambasadora Województwa Lubelskiego. Grupa Mostostal 
Puławy S.A. jest nierozerwalnym elementem puławskiego 
okręgu przemysłowego. Przez lata ciężkiej pracy, udowod-
niliśmy, że zaufanie i  lojalność to idealne spoiwa, pozwala-
jące na budowanie trwałych organizmów gospodarczych. 
Mostostal Puławy S.A. jako grupa kapitałowa działa od 2005r. 
Rozwój grupy oparty jest na spójnej strategii i współpracy.

GRUPA MOSTOSTAL PUŁAWY
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BIURO TECHNICZNE
W NIEMCZECH

Biuro Techniczne Mostostalu Puławy w Niemczech 
zostało utworzone w 1997 r. Siedziba biura mieści 
się w  Meerbusch k/Düsseldorfu. Zagranicznym klien-

tom biuro oferuje usługi kompleksowego montażu konstruk-
cji stalowych oraz dostawy produkowanych w Puławach kon-
strukcji, specjalistycznych aparatów i urządzeń ciśnieniowych. 
Do grona stałych klientów należą międzynarodowe przed-
siębiorstwa zajmujące się budową konwencjonalnych elek-
trowni, dostawą technologii związanej z termiczną utylizacją 
odpadów oraz produkcją ścian membranowych i urządzeń 
ciśnieniowych. Biuro współpracuje również z firmami zajmu-
jącymi się budową specjalistycznych klinik i szpitali w syste-
mie modułowym, wykonawstwem nowoczesnych systemów 
dociepleń budynków, usługodawstwem prac remontowych 
w fabrykach samochodów wiodących niemieckich marek.

ODDZIAŁ 
W WIELKIEJ BRYTANII

Oddział Mostostalu Puławy w Wielkiej Brytanii zo-
stał utworzony w 2017 r. Siedziba biura mieści 
się w Londynie. Decyzja o jego utworzeniu zosta-

ła podjęta w wyniku analizy rynku brytyjskiego, który od 
lat stanowi istotną część portfela zleceń firmy. Posiadanie 
oddziału pozwala na większą elastyczność w realizowaniu 
kontraktów, uwiarygadnia firmę względem kontrahentów 
i zapewnia codzienną styczność z prawem brytyjskim, co 
jest ważne w sytuacji kiedy Wielka Brytania rozpoczęła pro-
ces wychodzenia z Unii Europejskiej. Biuro zajmuje się ob-
sługą realizowanych kontraktów i pozyskiwaniem zleceń 
na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem 
energetyki i instalacji przemysłowych.

Spalarnia odpadów Severnside w Bristolu w Wielkiej Brytanii Metsä Fibre Oy w Äänekoski w Finlandii

Montaż instalacji wyparek w papierni Södra Cell Mörrum w Szwecji Spalarnia odpadów w Ferrybridge w Wielkiej Brytanii
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MEZAP sp. z o.o.

Początki firmy Mezap sp. z o.o. sięgają roku 1963, kiedy 
spółka zaczęła swoją działalność jako Zakład Mecha-
niczny funkcjonujący w strukturach Zakładów Azo-

towych „Puławy”. W roku 1993 roku powstało nowe, samo-
dzielne przedsiębiorstwo. 

Podstawowym zakresem działalności spółki są 
budowa i remonty aparatów i urządzeń ciśnieniowych, sto-
sowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, 
energetycznym, spożywczym i papierniczym. Wykonaw-
stwo wymienników ciepła, reaktorów, kotłów i zbiorników 
ciśnieniowych ze wszystkich gatunków stali (węglowych, 
stopowych, duplex) oraz aluminium, niklu, tytanu i ich sto-
pów to główny profil produkcji spółki.

W/w urządzenia wykonujemy w oparciu o  prze-
pisy UDT, TÜV, EN-13445, EN-12952 oraz Dyrektywę PED 
2014/68/UE. Firma posiada również specjalistyczną grupę 
dźwignicową i wagową.

GRUPA MOSTOSTAL PUŁAWY

Dostawa wymienników ciepła dla szwedzkiej firmy OUTOTEC

Odtworzenie dla firmy ANWIL S.A. wymiennika E-2211Kolumna DK-102
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ENERGEZAP sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych Energe-
zap sp. z o.o. świadczy usługi montażowe i remon-
towe w zakresie prac mechanicznych głównych 

urządzeń elektrociepłowni Zakładów Azotowych „Puławy” 
S.A., m.in. kotłów i turbin parowych oraz pomocniczych 
urządzeń i instalacji kotłowni, maszynowni, nawęglania, 
preparowania wody i sieci energetycznych. 

Wykonuje prefabrykacje i montaże elementów 
konstrukcji stalowych, instalacji rurociągowych oraz insta-
lacji z  rur i płyt PCV. Posiada uprawnienia w zakresie wy-
twarzania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń oraz 
rurociągów ciśnieniowych nadanych przez UDT. Realizuje 
instalacje zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE.

Dysponuje halą warsztatową o powierzchni 
2500  m2, doskonale wyposażoną narzędziownią, gniaz-
dem obróbki skrawaniem, urządzeniami do spawania 
elektrycznego i gazowego oraz obróbki cieplnej połączeń 
spawanych.

Wysokoprężna armatura przygotowana do montażu na instalacji parowej i wodnej kotła OP-215

Demontaż turbozespołu TG2 dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.







P owstanie przedsiębiorstwa 
Mostostal Puławy było 

związane z budową w Polsce 
tzw. wielkiej chemii. W 1964 r. 
utworzono w Puławach Oddział 
Warszawskiego Przedsiębior-
stwa Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych do 
budowy instalacji technolo-
gicznych na terenie Zakładów 
Azotowych.

P uławski Oddział przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Okres przemian ustrojowych w Polsce spowodował, 

że firma musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości gospodarczej. 
W tym czasie na stanowisko Prezesa Zarządu powołano pana 
Tadeusza Rybaka.

P rężny rozwój przedsiębiorstwa 
i nowe wyzwania oraz współ-

praca z partnerami biznesowymi 
spowodowały, że w 1998 r. 
Mostostal Puławy przekształcił 
się w spółkę akcyjną.

I ntensywny rozwój działalno-
ści eksportowej doprowadził 

do założenia w 1997 r. Biura 
Technicznego w Niemczech. 
Obecnie mieści się ono 
w Meerbusch k/Düsseldorfu.

Jesteśmy dumni z naszej historii
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R ozszerzając ofertę i rozwijając 
swój potencjał, spółka zaku-

piła od Zakładów Azotowych 
„Puławy” S.A. dwa przedsię-
biorstwa: Mezap sp. z o.o. oraz 
Energezap sp. z o.o.

N a Zamku Królewskim 
w Warszawie Prezes Zarządu 

Tadeusz Rybak odebrał z rąk 
Ministra Spraw Zagranicznych 
tytuł „Ambasadora Polskiej 
Gospodarki”. Firma otrzymała 
to zaszczytne wyróżnienie 
w kategorii: eksporter.

S półka 
została 

wyróżniona 
tytułem 
„Ambasadora 
Województwa 
Lubelskiego” 
przez kapitułę 
ekspertów 
i mediów, 
której prze-
wodniczył 
Marszałek 
Województwa 
Lubelskiego.

M ostostal Puławy S.A. otrzymał 
dyplom dla najlepszego 

eksportera w konkursie „Orły 
Eksportu”, który organizuje 
Ministerstwo Gospodarki oraz 
największy dziennik w Polsce – 
„Rzeczpospolita” w poszczegól-
nych regionach kraju.

Z łoty Jubileusz „50 lat wykutych w stali”. Zarząd i pracownicy zostali 
odznaczeni przez władze rządowe i samorządowe. Prezes Zarządu 

Tadeusz Rybak otrzymał od Prezydenta RP – Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. W grudniu 2014 r. podpisana została umowa 
sprzedaży spółki nowym właścicielom. W grupie akcjonariuszy znalazł 
się obecny zarząd spółki Mostostal Puławy S.A. oraz management 
i puławscy przedsiębiorcy.

Chcemy, abyś z nami tworzył przyszłość

Grupa Mostostal Puławy jest największą firmą budowlaną w regionie. Każdego dnia udowadniamy, że zaufanie i lojal-
ność to spoiwo, które pozwala budować trwałą kulturę organizacyjną. Dlatego z wiarą patrzymy w przyszłość i śmiało 
stawiamy sobie kolejne cele do realizacji.
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Brytanii.
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BIURO PROJEKTOWE

Biuro Projektowe należące do struktury Mostostal Pu-
ławy S.A. oferuje opracowanie dokumentacji projek-
towej na każdym etapie realizacji inwestycji.

Biuro projektowe wykonuje kompletne:

 Projekty budowlane.

 Projekty mechaniczne.

 Projekty wykonawcze.

 Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych.

 Projekty organizacji montażu.
W pracy wykorzystywane jest najnowocześniejsze 

oprogramowanie oraz specjalistyczna wiedza projektantów. 

USŁUGI DŹWIGOWE

Grupa Mostostal Puławy S.A. świadczy specjalistycz-
ne usługi dźwigowe. Firma dysponuje najnowo-
cześniejszym sprzętem, renomowanych produ-

centów, o udźwigu w zakresie od 10 t do 220 t.

 Żurawie samochodowe – udźwig od 10 do 220 t.

 Żurawie terenowe – udźwig od 75 t.

 Żurawie wieżowe – udźwig do 120 Tm.

 Podnośniki koszowe – wysokość robocza do 40 m.

 Podnośniki teleskopowe.

OFERTA GRUPY MOSTOSTAL PUŁAWY
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WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
ORAZ ZAKŁAD PREFABRYKACJI I MALARNIA

Mostostal Puławy S.A. jest producentem i ekspor-
terem konstrukcji stalowych. Zakład produkcyj-
ny dysponuje możliwością udźwigu ciężaru do 

40  ton (60 z wykorzystaniem dźwigów mobilnych) oraz 
wykonania elementów o gabarytach 4 m wysokości x 4,5 
m szerokości x 40 m długości. Zakład posiada powierzchnię 
produkcyjną i magazynową przekraczającą 11000 m2. Zdol-
ność miesięcznego przerobu wynosi 700 ton.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych oraz Zakład Pre-
fabrykacji produkują konstrukcje stalowe dla energetyki, 
chemii, petrochemii, hutnictwa, górnictwa, infrastruktury: 
drogowej, kolejowej, portowej, przemysłowej oraz do bu-
dowy hal, obiektów sportowych i użyteczności publicznej. 

Oferta obejmuje m.in. wielkogabarytowe kon-
strukcje budowlane, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi prze-
mysłowe, silosy, kanały, filtry, obudowy wentylatorów, 
wieże, mosty, wiadukty, kładki, estakady, obudowy przeno-
śników, dźwignice, barierki, elementy urządzeń i inne nie-
typowe konstrukcje spawane. Konstrukcje wykonujemy 
z różnorodnych gatunków stali: konstrukcyjnych, ciśnie-
niowych, kwasoodpornych, wysokotemperaturowych, 
żaroodpornych, również z wykorzystaniem stopów alum-
inium, cynku oraz tworzyw sztucznych. 

Dzięki wyspecjalizowanej, doświadczonej ka-
drze i stale unowocześnianemu parkowi maszynowemu 
zapewniamy klientom nowoczesne technologie wy-
konania i dzięki nim wysoką jakość produktów i usług. 
Technologia procesów produkcji jest opracowywana 
i  stale monitorowana przez doświadczonych pracow-
ników biura technologicznego oraz biura inżynierów 
spawalników.

Posiadamy nowoczesny zakład zabezpiecze-
nia antykorozyjnego i ogniotrwałego. Doświadczona 
i  uprawniona kadra realizuje zabezpieczenie konstrukcji 
przez nakładanie różnych powłok z wykorzystaniem no-
woczesnych metod, technologii i materiałów. Wykonu-
jemy zabezpieczenie powierzchni poprzez malowanie 
hydrodynamiczne, metalizację natryskową, zabezpie-
czenie chemoodporne, zabezpieczenie termoodporne, 

zabezpieczenia membranowe – szczepne, zabezpieczenie 
ogniochronne, gumowanie powierzchni, cynkowanie.

Stały nadzór nad jakością naszych produktów 
sprawuje Dział Kontroli Jakości oraz Laboratorium Ba-
dań Nieniszczących. Liczne uprawnienia, dopuszczenia 
i certyfikaty, gwarantują, że wszystkie wyroby charakte-
ryzują się wysoką jakością i spełniają normy oraz wyma-
gania klientów.

Zakładowy system zapewnienia jakości oparty 
jest na międzynarodowych, aktualnych standardach bran-
żowych PN/EN/DIN/ISO/ANSI.
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Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

ENERGETYKA

Grupa Mostostal Puławy dynamicznie się rozwija 
w tym segmencie rynku.
Wykonujemy:

 Ektrociepłownie.

 Elektrownie konwencjonalne.

 Ektrociepłownie gazowe.

 Ektrociepłownie wiatrowe.

 Biogazownie.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

GENERALNE WYKONAWSTWO

Montaż kotła na biomasę dla elektrociepłowni Havo w Finlandii

Spalarnia odpadów Trident Park w Cardiff w Wielkiej Brytanii
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Szczególnie w ostatniej dekadzie możemy pochwalić 
się licznymi realizacjami z zakresu ochrony środowi-
ska. Wykonujemy:

 Instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin.

 Elektrofiltry.

 Zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych (sor-
townie, kompostownie).

 Instalacje oczyszczania ścieków.

 Instalacje spalania osadów ściekowych.

 Kotły w spalarniach odpadów i biofrakcji (zrębki, słoma itp.).

CHEMIA I PETROCHEMIA

Wieloletnie doświadczenie współpracy ze światowy-
mi liderami z branży chemii i petrochemii czynią 
z nas uznanego wykonawcę:

 Specjalistycznych systemów magazynowania produktów 
segmentu chemicznego i paliwowego: zbiorniki, obiekty 
stokażowe, aparaty.

 Terminali przeładunkowych i instalacji transportu pro-
duktów przetwórstwa chemicznego/chemikaliów i wy-
robów chemicznych oraz paliw.

 Instalacji do produkcji chemii masowej i niskotonażowej.

Kopalnia LKAB Svappavaara w SzwecjiZbiorniki kuliste Orlen w Płocku
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Wiele przedsięwzięć realizujemy w generalnym
wykonawstwie

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE

 Hale widowiskowo-sportowe.

 Stadiony.

 Obiekty rekreacyjne.

 Kryte pływalnie.

BUDOWNICTWO KUBATUROWE

Tor kolarski w Pruszkowie

Wielofunkcyjna hala sportowa w Łodzi
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GENERALNE WYKONAWSTWO

Naszą pracę doceniają inwestorzy
i partnerzy biznesowi
OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

 Budynki handlowo-usługowe.

 Multikina.

 Parkingi wielopoziomowe.

 Kryte pływalnie.
Oprócz ww. wykonujemy również instalacje dla 

PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO, CEMENTOWEGO ORAZ SPO-
ŻYWCZEGO. 

HALE PRODUKCYJNE I OBIEKTY
MAGAZYNOWE

Wiemy jak ważna sprawą w biznesie jest termino-
wość i jakość, dlatego zawsze staramy się współ-
pracować z partnerami w celu efektywnej reali-

zacji poleconego nam zlecenia. Realizowane hale i obiekty 
spełniają potrzeby klientów.

Salon Renault w Lublinie Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Hala sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu Bałtycka Baza Masowa, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
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Wizytówką naszej firmy są realizacje, które służą ludziom

 Mosty.

 Wiadukty.

 Estakady.

 Przejścia graniczne.

 Terminale.

 Specjalistyczne obiekty wojskowe.

INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA

Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II przez rz. Wisłę w Gdańsku

Most im. Jana Pawła II przez rzekę Wisłę w Puławach Most Świętokrzyski
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GENERALNE WYKONAWSTWO

Spółka w ramach budownictwa sakralnego wykonuje: 
projekty i produkcję konstrukcji oraz specjalistyczny 
montaż wykonanych elementów, takich jak:

 Kopuły.

 Krzyże.

 Zadaszenia.

REALIZACJE SAKRALNE

Montaż krzyża. Kościół pw. Św. Jana Pawła II w Lublinie

Most w Przemyślu

Pylon kładki nad jeziorem Malta w Poznaniu

Most Siekierkowski przez rz. Wisłę w Warszawie
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Współpraca w Grupie Mostostal Puławy daje wiele 
możliwości
BUDOWA I REMONTY APARATÓW ORAZ URZĄDZEŃ
 Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe.

 Walczaki.

 Kotły parowe i wodne.

 Wymienniki ciepła różnych typów.

 Chłodnice ociekowe i płaszczowe.

 Reaktory.

 Wężownice do kotłów.

 Aparaty kolumnowe.

 Obudowy filtrów.

 Mieszalniki, parowniki, separatory.

 Absorbery.

 Bębny.

 Regenatory.

Kolumny dla Projektu SSBR Absorber 153K2

Kolumna ASPHALT FLASH 1100-C4Wykonanie zbiorników galwanicznych dla General Electric
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich



USŁUGI SPECJALISTYCZNE
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USŁUGI REMONTOWE
I MODERNIZACYJNE
 Remonty pomp wirnikowych jedno i wielopostaciowych.
 Remonty zbiorników.
 Remonty przenośników.
 Kotły parowe.
 Młyny węglowe.
 Turbiny parowe.
 Wymienniki ciepła.
 Przenośniki taśmowe.

Hala remontowa – Energezap Sp. z o.o.

Demontaż turbozespołu TG2 dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
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Stale się doskonalimy, pracujemy i kontrolujemy wyniki
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

CERTYFIKATY ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 

9001:2015.

 Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego PN EN 
ISO 9001:2015.

 Certyfikaty Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-
18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełniający wy-
magania AQAP 2110:2009.

URZĄDZENIA WYKONUJEMY W OPARCIU 
O PRZEPISY
 Polskiego Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

 Niemieckiego Technischer Überwachungs-Verein (TÜV).

 Europejskich norm  EN- 13445, EN-12952, EN 13 480 oraz 
Dyrektywy 2014/68/WE.

 Amerykańskiego The American Society of Mechanical 
Engineers (ASME).

CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA
 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający, 

spełnienie wymagań wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 
IDT EN 1090-1:2009+A1:2011. 

 Certyfikat Systemu Zarządzania BHP wg normy 
SCC**2008/5.1 wydany przez DNV.

 Certyfikat TÜV SÜD – weryfikacja Zakładu Produkcyjnego 
w połączeniu z modułem G wg Dyrektywy 97/23/WE.

 Certyfikat potwierdzający spełnienie pełnych wymagań 
jakości dotyczących spawania wg EN ISO 3834-2.

 Certyfikat Systemu.

 Certyfikat TÜV SÜD wytwórcy wg AD 2000-Merkblatt HP 
0/HP 100R, TRD 201 oraz EN ISO 3834-2 , potwierdzający 
spełnienie wymagań spawalniczych do produkcji urzą-
dzeń ciśnieniowych na zgodność z Dyrektywą Urządzeń 
Ciśnieniowych 97/23/WE.

 Certyfikat Zgodności UE wydany przez Urząd Dozoru 
Technicznego, potwierdzający, że Mostostal Puławy S.A. 
spełnia wymagania modułu A2 w zakresie wytwarzania 
urządzeń ciśnieniowych Dyrektywy 2014/68/WE.
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UPRAWNIENIA
 Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarza-

nia, montażu, modernizacji i naprawy:
- kotłów parowych i kotłów wodnych,
- rurociągów parowych,
- rurociągów przesyłowych do cieczy i gazów,
- rurociągów technologicznych do cieczy i gazów,
- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnienio-

wych, do materiałów ciekłych zapalnych,
- zbiorników przenośnych,
- stałych zbiorników ciśnieniowych,
- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnienio-

wych do materiałów trujących lub żrących oraz ele-
mentów urządzeń ciśnieniowych,

 Uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do 
wytwarzania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń 
technicznych, podlegających pod TDT.

ŚWIADECTWA
 Świadectwa Kwalifikacyjne przyznane przez Komisję 

Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Kon-
strukcje Mostowe:
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 22/15 do wykonania 

stalowych konstrukcji mostowych,
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 22/M/15 do remontu 

i montażu stalowych konstrukcji mostowych.

 Świadectwo Uznania Laboratorium przyznane przez 
Urząd Dozoru Technicznego Pracowni Badań Nienisz-
czących Mostostalu Puławy S.A.

 Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych.
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Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie

Grupa Mostostal Puławy działa zgodnie z zasadami 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 
(CSR). Staramy się nie tylko osiągać dobre wyniki 

finansowe i nowocześnie zarządzać naszym potencjałem, 
ale dbamy o rozwój regionu, odpowiadamy na potrzeby 
społeczne oraz troszczymy się o środowisko naturalne. Dla 
naszych pracowników organizujemy wiele wydarzeń inte-
gracyjnych, wspieramy ich rozwój specjalistycznymi szko-
leniami oraz zapewniamy naukę języków obcych. Z fun-
duszu pracowniczego udzielamy pożyczek i refundujemy 
wyjazdy wakacyjne oraz wycieczki.

W2005 roku firma współfinansowała promocję Lu-
belszczyzny w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 
Wspieramy również ważne dla społeczności lokalnej 

instytucje i programy rozwoju. Nasza firma współpracuje m.in. 
z  instytucjami edukacyjnymi, szkołami średnimi, wyższymi, sa-
morządami terytorialnymi, szpitalami, hospicjami, Polskim Ko-
mitetem Pomocy Społecznej oraz Puławskim Ośrodkiem Kultury 
„Dom Chemika”. 



35

MECENAS KULTURY I SPORTU

Nasza firma jest uznanym mecenasem kultury, sztuki, 
nauki i sportu. Spółka wspiera merytorycznie, tech-
nicznie i finansowo liczne imprezy kulturalne odby-

wające się na terenie województwa lubelskiego. Uczestni-
czymy w istotnych dla regionu wydarzeniach naukowych 
i społecznych.

Od 1997 roku wspieramy lokalną sekcję kolarską KS 
„Pogoń” Mostostal Puławy. Klub jest znany i widoczny zarów-
no w regionie jak i w kraju, a zawodnicy klubu odnoszą liczne 
sukcesy w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Zawod-
nicy KS „Pogoń” Mostostal Puławy są laureatami Mistrzostw 
Europy. Ważne inicjatywy z dziedziny sportu są zawsze przez 
naszą firmę zauważane i wspierane. Koncert Aloszy Awdiejewa

Koncert Budki Suflera Koncert Małgorzaty Walewskiej

Wyścig „Po Kremówki” w Puławach KS „Pogoń” Mostostal Puławy
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NAGRODY, TYTUŁY, WYRÓŻNIENIA

Spółki Grupy Mostostal Puławy są wielokrotnie nagra-
dzane. Należymy m.in. do Polskiej Izby Konstrukcji 
Stalowych, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Izby 

Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Lubelskiego 
Klubu Biznesu i Regionalnej Izby Gospodarczej. Firma bierze 
udział w tematycznych spotkaniach, szkoleniach i międzyna-
rodowych forach branżowych.

W ubiegłych latach otrzymaliśmy liczne nagro-
dy i wyróżnienia: 

 Diament Forbesa 2017

 Budowlana Firma Roku 2016

 Wyróżnienie „Sportowe Perły Lubelszczyzny” 2016

 Nagroda „Orzeł Eksportu Województwa Lubelskiego” 2015

 Grawerton Zarządu Województwa Lubelskiego z oka-
zji 50 lecia Mostostal Puławy S.A. 2014

 Medal Prezydenta Miasta Lublin z okazji 50 lecia Mosto-
stal Puławy S.A. 2014

 Statuetka „Człowiek i firma – po pierwsze środowisko” 
Ekoforum 2014

 Statuetka Sybilli i Puławski Przedsiębiorca Roku 2014

 Perła Duża Polskiej Gospodarki 2013

 Złote Godło w kategorii Qi Services – Najwyższa Ja-
kość Quality International 2013

 Firma Dobrze Widziana 2011

 Ambasador Województwa Lubelskiego 2011

 Diamenty Forbesa 2011

 Gazele Biznesu 2010

 Diamenty Forbesa 2010

 Medal Europejski 2010

 Ambasador Polskiej Gospodarki 2010
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Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5

24-110 Puławy
tel. (+48) 81 477 58 80
fax (+48) 81 473 12 44

e-mail: info@mostostal-pulawy.com.pl
www.mostostal-pulawy.com.pl

Zakład Budowy Aparatury i Remontów 
Specjalistycznych Mezap sp. z o.o.

ul. Ignacego Mościckiego 10, 24-110 Puławy
tel. (+48) 81 473 15 30
fax (+48) 81 473 15 31
e-mail: info@mezap.pl

www. mezap.pl

Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych
Energezap sp. z o.o.

ul. Ignacego Mościckiego 14, 24-110 Puławy
tel. (+48) 81 473 13 03
fax (+48) 81 473 13 00

e-mail: energezap@energezap.pl
www. energezap.pl


