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O FIRMIE

ORLEN Administracja sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład 
Grupy Kapitałowej ORLEN. Działamy na rynku od 2006 r. 
Zatrudniamy ponad 200 pracowników w kilkunastu miastach 
Polski.

Czym się zajmujemy? 

· Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami wraz 

           z usługami technicznymi

Usługi Techniczne

· Realizacja projektów inwestycyjnych

· Usługi archiwizacyjno — kancelaryjne

· Usługi hotelarsko — gastronomiczne

· Usługi pralnicze

· Dystrybucja wody i napojów

Nasze atuty:

· Kompleksowość i wysoka jakość usług

· Wykwalifikowana i doświadczona kadra

· Wieloletnia znajomość rynku

· Zarządzanie w oparciu o normy jakości ISO

· Wykorzystywanie zaawansowanych technologii

· Elastyczność w podejściu do oczekiwań Klienta

· Terminowość i rzetelność

· Znajomość przepisów i procedur wewnętrznych Grupy Kapitałowej ORLEN



KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
To usługi bieżącego administrowania i technicznego utrzymania obiektów wraz 
z prowadzeniem ich dokumentacji, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wykorzystania tych 
obiektów.

Twoje korzyści:

· Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania budynku 

i instalacji budynkowych

· Gwaranc ja  p rowadzen ia  dokumen tac j i  

w zgodności z przepisami prawa.

Oferujemy m.in:

· Profesjonalne prowadzenie dokumentacji 

obiektów

· Nadzór nad obligatoryjnymi przeglądami

· Dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektów we współpracy z serwisem technicznym

· Stały kontakt z właścicielem i użytkownikami

· Bezpieczeństwo obiektów, ich użytkowników oraz  usług i obiegu informacji

Zarządzamy m.in.:

Pałac Srebrna

Obiekt zabytkowy położony na terenie parku 
krajobrazowego w Srebrnej, gmina Stara 
Biała.             
Oddalony  od  Płocka  o  ok.  10  km. Wnętrza 
wypełniają oryginalne antyki, a całość 
urządzona jest w klimacie XIX wiecznego 
ziemiańskiego dworu. Pałac posiada 3 sale 
konferencyjno-bankietowe, bibliotekę, salę 
kominkową, 9 pokoi. 



USŁUGI TECHNICZNE

W ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami oferujemy również świadczenie 

usług technicznych polegających na:

           Bieżącej kontroli sprawności instalacji i urządzeń budynkowych

           Konserwacji drobnych napraw instalacji i urządzeń budynkowych

           Usuwaniu usterek i awarii

           Świadczeniu usług relokacji i przygotowania stanowisk wyposażeniowych

           Wykonywaniu przeglądów budowalnych rocznych i pięcioletnich

           Archiwizowaniu i nadzorze nad kompletnością Dokumentacji Technicznej Budynku:          

           dokumentacją techniczną i eksploatacyjną



REALIZACJA PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH
Realizujemy prace projektowe, remontowe oraz utrzymaniowe 
w formule Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) lub 
Inwestora Zastępczego (IZ).

Gwarantujemy:

· Zgodność  zobowiązującymi przepisami oraz sztuką 

budowlaną

· Zachowanie niezbędnych standardów technicznych 

oraz funkcjonalno – użytkowych

· Nadzór nad koordynac ją pro jektu w faz ie 

przygotowawczej oraz realizacyjnej

Oferujemy m.in.

· Współpracę z Inwestorem przy planowaniu projektu

· Wybór Biura Projektowego oraz stałą współpracę z projektantem

· Koordynację w zakresie aktualizacji założeń oraz wartości budżetu projektu

· Tworzenie harmonogramu realizacji prac wraz z bieżącą jego aktualizacją

· Współpracę z inspektorami nadzoru Inwestora oraz w procesach odbiorów

· Rozliczanie rzeczowo – finansowe projektu

Fachowe doradztwo branżowe 

Nasze ostatnie duże projekty: 

· Remont elewacji kamienicy w Szczecinie

· Remont i aranżacja pomieszczeń biurowych ORLEN 

Upstream w budynku SENATOR; Warszawa



USŁUGI ARCHIWIZACYJNE
Wykonujemy usługi archiwizacji dokumentacji PKN ORLEN oraz spółek z GK zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa

Oferujemy m.in:

· Porządkowanie i przechowywanie dokumentów

· Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów

· Niszczenie dokumentów

· Digitalizację dokumentów

· Doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem archiwalnym

Obsługę archiwów u Klienta

Opracowywanie normatywów kancelaryjno - archiwalnych

Kwerendy

Jesteśmy upoważnieni do przechowywania dokumentów zawierających dane podlegające 
szczególnej ochronie, na podstawie wpisu do rejestru przechowawców dokumentacji osobowo-
płacowej (zaświadczenie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: SR.NG/AM/634-13/29/07  wydane przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego).



Realizujemy procesy  dostarczania i odbioru korespondencji na 
najwyższym poziomie z zachowaniem wymogów określonych 
przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.

W celu zapewnienia optymalnego czasu obiegu 

korespondencji oferujemy:

· Dostarczanie i odbiór korespondencji (w tym z placówki 

pocztowej w imieniu klienta)

· Rejestrację, stemplowanie datą wpływu, ustalanie 

odbiorców indywidualnych korespondencji adresowanej 

ogólnie do firmy

· Wysyłkę listów poleconych i zwykłych

· Obsługę firm kurierskich (odbiór oraz wysyłka przesyłek)

· Zamawianie oraz dystrybucję prasy, periodyków oraz czasopism 

specjalistycznych

· Obsługę reklamacji 

· Prowadzenie elektronicznego rejestru faktur

· Kopertowanie i adresowanie korespondencji

· Komasowanie - łączenie faktur wysyłanych do jednego nabywcy

USŁUGI KANCELARYJNE



USŁUGI KONFERENCYJNO-BANKIETOWE
ORLEN Administracja sp. z o.o., pod znakiem towarowym Srebrna Catering, świadczy     
profesjonalne usługi konferencyjno - bankietowe.

Zapewniamy:
Kompleksową organizację wszelkiego rodzaju eventów, zarówno na potrzeby Klientów   
biznesowych, jak i indywidualnych w Domu Technika, Restauracji Hotelu Petrochemia lub miejscu 
uzgodnionym z Kontrahentem.

Posiłki profilaktyczne dla pracowników (przygotowanie oraz dostawa zgodnych 
z wszelkimi normami zestawów dla firm i instytucji; naszym Klientem jest PKN ORLEN).

Oferujemy:

· Catering biznesowy (konferencje, warsztaty, sympozja, targi, spotkania integracyjne)

· Catering premium (gale, recitale, bale studniówkowe)

· Catering indywidualny (przyjęcia imieninowe, urodzinowe i rocznicowe, komunie, chrzty, 

jubileusze)

· Moje Lekkie Posiłki (zbilansowana dieta pudełkowa o pełnej wartości odżywczej)

· Zestawy i upominki okolicznościowe (paczki świąteczne, kosze okolicznościowe, 

upominki firmowe) 



USŁUGI KONFERENCYJNO-BANKIETOWE
Dysponujemy salami konferencyjnymi oraz bankietowymi z profesjonalnym zapleczem    
gastronomicznym na terenie Płocka i okolic.

Nasza baza lokalowa:

Centrum Konferencyjne „Dom Technika”
Obiek t  pos iada 9  sa l  kon ferency jnych ,  
wyposażonych w sprzęt audio-wizualny. Jego 
usytuowanie na skarpie płockiego Wzgórza 
Tumskiego stwarza doskonałe możliwości       
organizacji imprez plenerowych.

Hotel i Restauracja Petrochemia
Hotel jest położony w centrum Płocka u zbiegu 
głównych dróg komunikacyjnych. Dysponuje 80 
pokojami z TV oraz bezpłatnym Wi–Fi. Działająca 
przy hotelu restauracja serwuje dania zarówno 
kuchni polskiej, jak i europejskiej.

Bufet Medica
Lokal gastronomiczny w budynku Centrum 
Medycznego Medica, w którym oferujemy pyszne 
śniadania i domowe obiady. Oprócz dobrej kuchni, 
przygotowywanej z najwyższej jakości produktów, 
jest to także idealne miejsce na chwilę wytchnienia 
przy aromatycznej kawie. Bufet jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.



USŁUGI PRALNICZE
Realizujemy kompleksowe usługi pralnicze, głównie dla Klientów, z branży przemysłowej.

Dysponujemy:
Parkiem maszynowym wyposażonym w profesjonalne 
urządzenia piorące. Korzystamy z wydajnych systemów 
opierających się na produktach pralniczych przyjaznych dla          
środowiska. Proces czyszczenia chemicznego stanowi 
w pełni ekologiczny obieg zamknięty.

Oferujemy:

· Pranie wodne

· Czyszczenie chemiczne

· Maglowanie i krochmalenie

· Impregnowanie

· Naprawy krawieckie

Usługi transportowe

Specjalizujemy się w: 

C z y s z c z e n i u  o d z i e ż y  r o b o c z e j  

z a b r u d z o n e j  s u b s t a n c j a m i  

ropopochodnymi, których  efektywne 

czyszczenie gwarantuje zachowanie 

właściwości elektrostatycznych, estetykę

i wygodę w użytkowaniu.



DYSTRYBUCJA WODY I NAPOJÓW

Zapewniamy:

Szeroką gamę produktów w zróżnicowanych 

opakowaniach dostosowanych do potrzeb Kontrahentów.

Terminowość dostaw towaru do miejsc wskazanych 

przez Klienta .

 

Oferujemy dostawy:

· Wód mineralnych, stołowych i źródlanych

· Mleka, soków i napojów

· Posiłków w postaci dań gotowych 



ISO

NORMY JAKOŚCI: ISO

CERTYFIKATY

ISO 9001:2015          - system zarządzania jakością

ISO 14001:2015         - system zarządzania  środowiskowego

PN-N-18001:2004     - system zarządzania bezpieczeństwem
                                    i higeną pracy

ISO/IEC 27001:2013 - system zarządzania bezpieczeństwem 
                                     informacji

ISO 22000:2005        - system zarządzania bezpieczeństwem 
                                     żywności

W ORLEN ADMINISTRACJI FUNKCJONUJE 
CERTYFIKOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM 
ZARZĄDZANIA W OPRACIU O WYMAGANIA NORM:

PN-N
18001

ISO
9001

ISO
14001

ISO
27001

ISO
22000



NOTATKI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



ORLEN Administracja sp. z o.o.
ul. Chemików 7 (budynek 06), 09-411 Płock

Sekretariat: tel.: +48 24 256 55 56
www.orlenadministracja.pl, e-mail: orlenadministracja@orlen.pl

Kontakt:

www.orlenadministracja.pl
e-mail: orlenadministracja@orlen.pl

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
 NIERUCHOMOŚCIAMI

tel: +48 24 256 96 24
tel: +48 24 256 95 62

e-mail: zarzadzanie.nieruchomosciami@orlen.pl

USŁUGI TECHNICZNE tel: +48 24 256 95 51
e-mail: serwis.techniczny.administracja@orlen.pl

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
INWESTYCYJNYMI

tel: +48 24 256 92 90
e-mail: projekty.inwestycyjneadm@orlen.pl

USŁUGI ARCHIWIZACYJNE tel: +48 24 256 95 92
e-mail: archiwum.zakladowe@orlen.pl

USŁUGI KANCELARYJNE tel: +48 24 256 95 50
e-mail: kancelaria.adm@orlen.pl

USŁUGI HOTELARSKIE
I GASTRONOMICZNE

Srebrna Catering
tel: +48 24 256 95 61, 24 365 39 92

www.srebrnacatering.pl
e-mail: srebrnacatering@orlen.pl

Hotel Petrochemia / Restauracja Hotelu Petrochemia
tel: +48 24 365 60 01, 24 262 40 33

www.hotelpetrochemia.pl
e-mail: hotel.petrochemia@orlen.pl

USŁUGI PRALNICZE tel: +48 24 256 96 29
e-mail: pralnia@orlen.pl

DYSTRYBUCJA WODY I NAPOJÓW tel: +48 24 256 95 46
e-mail: dystrybucja.orlenadministracja@orlen.pl
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