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ZCh Police chcą wydać na inwestycje
dodatkowo 30 mln zł
Do końca tego roku spółka planuje wydać na te cele dodatkowo prawie 30 mln zł - poinformował
w środę PAP rzecznik przedsiębiorstwa Piotr Wachowicz.
Po siedmiu miesiącach tego roku firma wypracowała ponad 70 mln zł zysku. W całym 2004 roku
wydatki na modernizację mają wynieść ogółem ponad 100 mln złotych.
Wśród inwestycji jest m.in. zakończenie wdrażania zintegrowanego informatycznego systemu
wspomagającego zarządzanie (SAP). System wykorzystuje się do wieloetapowego planowania
procesów biznesowych, począwszy od sprzedaży, poprzez produkcję wyrobów gotowych
i półproduktów aż po zakupy surowców. Całość wdrożenia SAP to około 13 mln zł, z czego
tegoroczny końcowy etap kosztował blisko 2 mln zł.
Zakłady zaczęły również budowę nowego układu komunikacyjnego w obrębie firmy. Powstanie tam
m.in. nowy parking dla samochodów ciężarowych. Jego koszt wyniesie ok. 2,5 mln zł. Dobiega końca

także modernizacja taśmociągu transportującego nawozy do polickiego portu. Zakończenie
inwestycji o wartości 1 mln zł planuje się na drugą połowę września.
Tegoroczne plany remontowo-inwestycyjne obejmują także usprawnienie technologii produkcji
mocznika - ok. 700 tys. zł, komputeryzację sterowni w zakładzie energetycznym (ok. 3,5 mln zł),
inwestycje w zaplecze magazynowe - ponad 1 mln zł.
W wrześniu zaczęła się też inwestycja w Zakładzie Azotowym. Wymieniane są m.in. rury w instalacji
służącej do produkcji amoniaku. Całość tej inwestycji to koszt 8 mln zł.
Obecnie Police zatrudniają około 3 tys. pracowników. Zakłady produkują nawozy dla rolnictwa, biel
tytanową i chemikalia, m.in. kwas siarkowy i fosforowy oraz amoniak.
Przedsiębiorstwo jest w trakcie restrukturyzacji. Nadzór właścicielski z ramienia Skarbu Państwa
sprawuje Nafta Polska, która koordynuje realizację strategii restrukturyzacji i prywatyzacji całego
sektora chemicznego. Planuje się, że w przyszłości powstanie wokół Polic krajowy koncern fosforowy.
Koncepcja prywatyzacji zakłada też powiązanie Polic z firmą Fosfory z Gdańska, która należy obecnie
do grupy Ciech. Na początku roku obie firmy podpisały list intencyjny w sprawie bliższej współpracy
i wspólnych działań na rynku.
Według informacji Nafty Polskiej z końca lipca tego roku, Ciech po wejściu na giełdę miałby się stać
inwestorem strategicznym dla ZCh Police. W następnym etapie Ciech miałby wprowadzić do obrotu
publicznego pakiet akcji Polic. Do giełdowego debiutu zakładów mogłoby dojść na początku 2006
roku.
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