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W 1950 roku swoje funkcjonowanie na polskim rynku 
energetycznym rozpoczął Energopomiar. Spółka obchodzi więc 
w roku bieżącym jubileusz 65-lecia działalności i należy uznać 
za sukces fakt, że po tylu latach oraz istotnych zmianach spo-
łeczno-politycznych i gospodarczych, jakie zaszły w Polsce, 
wciąż pozostaje liderem w obszarze szeroko pojętych pomiarów 
i badań na rynku elektroenergetycznym. Historia rozwoju Ener-
gopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do 
nowoczesnej spółki podejmującej się również specjalistycznych 
prac doradczych, nierozerwalnie wiąże się z odbudową i dyna-
micznym rozwojem krajowej energetyki. Energopomiar i jego 
logo znane są zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

Można powiedzieć, że osiągnięcie i utrzymanie w gospo-
darce rynkowej wizerunku firmy eksperckiej na pewno nie byłoby 
możliwe właśnie bez tych 65 lat doświadczeń, inwestycji w no-
woczesną aparaturę pomiarową, wprowadzania nowych metod 
pomiarowo-badawczych oraz stałego podnoszenia kwalifikacji 
personelu. 

Przez wszystkie lata stawiano sobie nowe cele, dostosowa-
ne do aktualnych potrzeb sektora energetycznego, nowych tech-
nologii i zmieniających się przepisów prawa, odkrywano nowe 
możliwości oraz tworzono metody badawcze, które stawały się 
obowiązującymi w całej energetyce. Pewne jest to, że od począt-
ków swojej działalności priorytetem Energopomiaru było świad-
czenie profesjonalnych i kompleksowych usług na najwyższym 
poziomie jakościowym.

Szybki skok w przeszłość – do początków

Wszystko zaczęło się w roku 1948, kiedy to na terenie Elek-
trowni Szombierki powstało laboratorium przyrządów pomiaro-
wych pod nazwą Centralnego Laboratorium Energetyki. 

W dniu 1 sierpnia 1950 roku, na bazie Centralnego Labo-
ratorium Energetyki przeniesionego w międzyczasie do Gliwic, 
utworzono Zakład Badań i Pomiarów Z–8, który znalazł się 

w strukturze Zakładów Budowy Elektrowni „Energobudowa”. 
Niewątpliwie największą rolę w utworzeniu Energopomiaru ode-
grał Profesor Lucjan Nehrebecki – wybitny naukowiec i specja-
lista, przez wiele lat naczelny inżynier firmy. Jego osobowość 
i wiedza miały ogromny wpływ na tworzenie profilu działalności 
firmy, wyznaczanie ambitnych planów oraz wychowanie rzeszy 
wybitnych energetyków. 

Energopomiar swój status i uprawnienia samodzielnego 
przedsiębiorstwa uzyskał zarządzeniem Ministra Energetyki 
z dnia 12 maja 1952 roku. Tym właśnie zarządzeniem sprecyzo-
wano przedmiot działalności firmy i nadano podstawowy kieru-
nek prac, który podtrzymywany jest do dzisiaj. 

Adam Smolik
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 
Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki 
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

ENERGOPOMIAR – 65 lat działalności

ENERGOPOMIAR – 65 years of activity

Zespół pomiarowy z końca lat 50. 

Utworzenie Energopomiaru było odpowiedzią na potrze-
bę odbudowy i powojennej rekonstrukcji krajowej energetyki. 
Firma wypełniała lukę w polskiej energetyce, która borykała się 
z wieloma problemami eksploatacyjnymi – brakowało zarówno 
zaplecza naukowo-badawczego, jak i wyspecjalizowanej kadry 
naukowo-technicznej. 
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Przedmiot działalności

Mimo 65 lat podstawowy zakres działalności przypisany 
Energopomiarowi okazał się na tyle pojemny, że mieści się w nim 
także obecny, dużo szerszy przedmiot działania firmy. 

Początkowo, zgodnie z zarządzeniem, przedmiotem dzia-
łalności Energopomiaru miały być pomiary cieplne i elektryczne 
w elektrowniach oraz zakładach sieciowych, prowadzenie labo-
ratoriów: cieplnego, elektrycznego i chemicznego oraz wdraża-
nie postępu technicznego w energetyce. 

W kolejnych latach zakres przedmiotowy działalności 
stale się rozszerzał. Już w latach 1952 - 1953 podejmowano 
pierwsze prace z zakresu ochrony środowiska. Od samego 
początku zajmowano się usprawnieniem gospodarki wodnej 
w elektrowniach, jak i metod technologii przygotowania wody 
i metod analitycznej kontroli wody oraz pary. Wszystkie te za-
gadnienia leżały w obszarze podstawowej działalności zespołu 
chemii energetycznej. 

Zakres działalności uległ znacznemu rozszerzeniu w la-
tach 60., kiedy to wycofywano się w miarę możliwości z prost-
szych prac pomiarowych i remontowych aparatury o prostszej 
konstrukcji, a skoncentrowano wysiłki i zaangażowanie pracow-
ników na pracach doświadczalnych, modernizacyjnych, studial-
nych i naukowo-badawczych. 

Przyglądając się tematyce podejmowanych prac i analizu-
jąc z roku na rok ich zakres, zauważalna jest powtarzalność sfor-
mułowań: „ulepszenie, usprawnienie, modernizacja, ogranicze-
nie zużycia, poprawa”. Firma przez lata swojego istnienia stale 
pracowała nad szeroko rozumianą poprawą wskaźników tech-
nicznych i środowiskowych procesów oraz systemów i urządzeń 
wykorzystywanych w energetyce.

Energopomiar realizował swoje zadania na terenie budo-
wy nowych elektrowni. Na podstawie wyników przeprowadzo-
nych kompleksowych badań eksploatacyjno-wdrożeniowych 
przygotowane zostały wytyczne dla projektantów i konstrukto-
rów do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań technicznych. 
W zasadzie większość prac prowadzonych przez firmę kończyła 
się przygotowaniem stosownych opracowań, wytycznych czy 
instrukcji mających powszechne zastosowanie w gospodarce, 
dzięki którym podejmowano modernizację maszyn i urządzeń 
w elektrowniach i elektrociepłowniach. 

Przykładowo, w wyniku przeprowadzonych pomiarów 
usprawnieniowych i opracowanych na tej podstawie wniosków 
pogłębionych wynikami prac badawczych w latach 50. i 60. 
prowadzono ciągłą akcję w zakresie usprawnień i modernizacji 
turbin, wentylatorów kotłowych, niektórych elementów kotłów, 
młynów i automatyki cieplnej. Działania te w kolejnych latach 
rozszerzono o modernizację elektrofiltrów.

W latach 60. można było zaobserwować zmiany w strategii 
działania i obszarów zainteresowań, wśród których na czoło wy-
sunęło się doskonalenie i rozwój metodyki oraz techniki pomiaro-
wej dla potrzeb własnych i całej branży. Zmianę taką uwarunko-
wał istotny rozwój w dziedzinie techniki i aparatury pomiarowej. 
Rozpoczęto wówczas działalność legalizacyjną w firmie w ra-
mach nadanych uprawnień przez Polski Komitet Normalizacji 
i Miar oraz badania mające na celu opiniowanie i dopuszczanie 
aparatury do stosowania w energetyce. 

Dostarczanie specjalistycznej pomocy technicznej i wspar-
cia merytorycznego przy produkcji, budowie, uruchomieniu 
i optymalizacji pracy bloków Elektrowni Kozienice i Elektrowni 
Bełchatów to kierunek działań z lat 70. 

W tym okresie dla elektrowni blokowych opracowano 
i w szerokim zakresie wdrożono metodę techniczno-ekonomicz-
nej kontroli eksploatacji elektrowni (TKE), wykorzystywaną przez 
Energopomiar do dziś w ulepszonej i unowocześnionej formie.

W latach 60. i 70. zintensyfikowano również prace na rzecz 
ochrony środowiska przed negatywnym wpływem energetyki. 
W podejmowanych projektach szczególny nacisk kładziono za-
równo na identyfikację rodzaju i stopnia zagrożenia, jak i określe-
nie metod i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. Rozpoczę-
to m.in. pomiary opadu i rozprzestrzeniania się pyłu oraz szereg 
prac w zakresie ograniczenia emisji pyłów (w tym opracowanie 
nowego sposobu regulacji napięcia elektrofiltrów) i innych zanie-
czyszczeń powietrza związkami gazowymi, opracowanie mokrej 
metody wapiennej odsiarczania spalin, badania poziomu natęże-
nia hałasu, badania wpływu pól elektrycznych 50 Hz linii i urzą-
dzeń najwyższych napięć na człowieka i środowisko.

W ramach prac z zakresu postępu technicznego rozwią-
zywano niezmiernie ważne dla energetyki problemy z dziedzi-
ny gospodarki odpadami elektrownianymi. W Energopomiarze 
opracowano między innymi technologię transportu i lokowania 
odpadów elektrownianych w kopalniach węgla kamiennego, któ-
ra jest szeroko stosowana do dnia dzisiejszego.

Zaangażowanie w podejmowane prace i ich wartość me-
rytoryczna niejednokrotnie nagradzane i doceniane były przez 
władze państwa i instytucje zewnętrzne.

Aktualny zakres usług Energopomiaru to: badania, pomiary 
i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, instalacji ochro-
ny powietrza (m.in. odsiarczania i odazotowania spalin), urzą-
dzeń gospodarki wodno-ściekowej w energetyce i  przemyśle, 

Pomiar przepięć łączeniowych na stacji 220 kV

W 1964 roku ustalony został nowy zakres działalności 
 Energopomiaru, poszerzony o prowadzenie prac usługowo-tech-
nicznych i badawczo-rozwojowych w energetyce, w szcze-
gólności modernizacji i optymalizacji eksploatacji urządzeń 
energetycznych. Minister Górnictwa i Energetyki określił wtedy 
m.in. zadania w cyklu inwestycyjnym, podkreślone zostały 
zadania konstruowania i krótkoseryjnej produkcji nietypowej 
oraz specjalistycznej aparatury pomiarowo-regulacyjnej i za-
bezpieczającej. 
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trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą urządzeń i 
instalacji energetycznych, badania niszczące i nieniszczące, ba-
dania korozyjne, kontrola obiegów wodno-parowych, doradztwo 
w zakresie eksploatacji urządzeń, efektywności energetycznej, 
zielonej energii i kogeneracji oraz wdrażanie systemów technicz-
no-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®. Firma oferuje też 
pomiary, badania i doradztwo w zakresie ochrony środowiska 
(od pomiarów emisji i hałasu, poprzez doradztwo w zagospoda-
rowaniu odpadów i ubocznych produktów spalania, monitoring 
środowiska, aż po opracowywanie raportów o oddziaływaniu na 
środowisko, pozwoleń zintegrowanych i wniosków o dofinanso-
wanie z funduszy unijnych). Działalność Spółki obejmuje również 
analizy chemiczne i fizykochemiczne, kompleksowe usługi doty-
czące systemów pomiarów fizykochemicznych, a także doradz-
two techniczne i formalnoprawne w zarządzaniu procesami in-
westycyjnymi i modernizacyjnymi oraz usługi Inżyniera Kontraktu 
i Niezależnego Doradcy Technicznego.

Zmiany organizacyjne

W wyniku zwiększonego zatrudnienia w Energopomiarze, 
które na początku lat 60. osiągnęło poziom ok. 500 pracowników, 
tj. prawie 10-krotnie więcej niż w pierwszym roku działalności 
(na koniec grudnia 1950 r. wynosiło 47 osób), a także ze względu 
na wspomnianą wcześniej zmianę zakresu działalności, w roku 
1963 nastąpiła pierwsza zmiana struktury organizacyjnej. Wpro-
wadzono wtedy nową nazwę, która funkcjonuje do dziś: Zakłady 
Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR”.

W początkowym okresie Energopomiar zorganizowany był 
w czterech zespołach specjalistycznych: cieplnym, elektrycz-
nym, chemicznym i laboratorium. 

Na przestrzeni lat struktura firmy ewoluowała. Zakłady 
funkcjonowały w wielu miastach Polski. Przykładowo w latach 
1964 - 1973 w strukturze Energopomiaru funkcjonował Zakład 
Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej zlokalizowany we Wrocła-
wiu, który podejmował prace głównie z dziedziny konstruowania 
i produkcji przekaźników oraz aparatury pomiarowo-regulacyj-
nej. Od roku 1972 zakład został włączony w struktury Centrum 
Naukowo-Produkcyjnego Automatyki IASE we Wrocławiu.

W wyniku dużego zakresu prac z zakresu ochrony środowi-
ska i stałego zwiększania się zainteresowania tą dziedziną wie-
dzy w roku 1974 powołano do życia w Energopomiarze Zakład 
Doświadczalny Ochrony Środowiska, który sześć lat później zo-
stał włączony w jednolitą strukturę zakładów przedsiębiorstwa.

Cztery lata później w roku 1984 struktura Energopomiaru 
została powiększona o Zakład Utylizacji Odpadów Elektrownia-
nych z siedzibą w Katowicach. Zakład podlegał wcześniej Zakła-
dom Energetycznym Okręgu Południowego w Katowicach. 

Reorganizacja firmy  
– zmiany organizacji wewnętrznej

Liczne zmiany uwarunkowań gospodarczych w latach 
transformacji wywierały również znamienny wpływ na działal-
ność przedsiębiorstwa. I tak, rok 1991 zapisał się w historii firmy 
jako rok przekształcania przedsiębiorstwa państwowego w jed-
noosobową spółkę Skarbu Państwa.

W roku 1992 nastąpiło wydzielenie się i usamodzielnienie 
Zakładu Elektryki i Gospodarki Elektroenergetycznej, który roz-
począł działanie w dwóch niezależnych od siebie, jednak kapi-
tałowo powiązanych z Energopomiarem spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością: Przedsiębiorstwie Usług Elektroenergetycz-
nych „Energotest – Energopomiar” i Zakładzie Pomiarowo-Ba-
dawczym Energetyki „Energopomiar – Elektryka”. 

Kolejną zmianą była sprzedaż udziałów Skarbu Państwa 
w 1995 roku. Wtedy głównymi właścicielami Spółki, obok licz-
nej, ponad dwustuosobowej grupy osób fizycznych – pracow-
ników (6,5% udziałów) oraz Skarbu Państwa (8,6%), stali się 
dotychczasowi odbiorcy usług świadczonych przez Energopo-
miar – głównie podmioty sektora energetycznego: 13 elektrowni 
(łącznie 69%), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (13,2%), 
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (2%) oraz 
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (0,7%).

Wskutek zmian właścicielskich zachodzących w sektorze 
elektroenergetycznym (konsolidacja, prywatyzacja) skład właści-
cieli ulegał zmianom utrzymując jednak dominujący udział kor-
poracji i przedsiębiorstw energetycznych. Udziały osób fizycz-
nych zostały częściowo wykupione i umorzone przez Spółkę. 

Spółka córka „Energopomiar – Elektryka” z powodzeniem 
funkcjonuje do dzisiaj w znakomitej współpracy z Energopomia-
rem, natomiast udziały w spółce „Energotest – Energopomiar” 
zostały sprzedane w 2008 roku Elektrobudowie.

Zmianom struktury właścicielskiej towarzyszyły stale zmia-
ny struktury organizacyjnej Spółki, która po wydzieleniu się spół-
ek córek funkcjonowała w trzech zakładach:
•	 Techniki	i	Gospodarki	Cieplnej	i	Elektroenergetycznej,	
•	 Chemii	i	Ochrony	Zasobów	Wodnych,
•	 Ochrony	Powietrza.

Zakłady wykonywały prace w całym zakresie swojej dzia-
łalności, realizując usługi kompleksowe i współpracując ze 
spółkami córkami. Dzięki ścisłej kooperacji możliwe były do 
przeprowadzenia między innymi prestiżowe badania wszyst-
kich bloków energetycznych pod kątem poprawności ich współ-
pracy z systemem elektroenergetycznym i spełniania przez nie 
wymagań KDM.

Wymagania rynku i potrzeba reakcji na pojawiające się 
nowe obszary prac doradczych spowodowały w kolejnych la-
tach utworzenie mniejszych jednostek w ramach struktury firmy, 
a mianowicie: 
•	 1993	–	Biuro	Systemów	Zapewniania	Jakości,	którego	głów-

nym przedmiotem działalności było wdrażanie systemów 
zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, a ponadto certyfi-
kacja wyrobów dobrowolnie zgłoszonych pod kątem ich przy-
datności w energetyce (obecnie Biuro Systemów Zarządza-
nia i Ocen – zajmuje się systemami zarządzania w Spółce);

•	 1997	–	Biuro	Usług	Kompleksowych	(obecnie	Biuro	Doradz-
twa i Nadzoru Inwestycyjnego), które prowadzi m.in. usługi 
Inżyniera Kontraktu i kompleksowego doradztwa inwesty-
cyjnego.
Obecnie działalność Energopomiaru realizowana jest po-

przez następujące jednostki organizacyjne:
•	 Zakład	Technik	Cieplnej,
•	 Zakład	Chemii	i	Diagnostyki,
•	 Zakład	Ochrony	Środowiska,
•	 Biuro	Doradztwa	i	Nadzoru	Inwestycyjnego,
•	 Centralne	Laboratorium.
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Największa wartość firmy

Od samego początku największy potencjał firmy stanowi-
li i stanowią ludzie, którzy nieustannie wykazują duże zaanga-
żowanie i działają tak, by firma wciąż się rozwijała i świadczyła 
usługi najwyższej jakości. O Energopomiarze „od zawsze” mó-
wiono jako o kuźni wysoko wykwalifikowanych kadr dla energe-
tyki. W Spółce znajdują zatrudnienie zarówno wybitni eksperci 
w konkretnych, często wąskich dziedzinach wiedzy, jak i absol-
wenci wyższych szkół technicznych, którzy u boku wybitnych 
osobowości mają możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy 
zdobytej w trakcie studiów i nabycia doświadczenia. Właśnie 
dzięki dobrze wykształconym i doświadczonym pracownikom 
firma może podejmować niejednokrotnie trudne i wymagające 
dużej biegłości prace o charakterze doradczym i eksperckim.

Na przestrzeni lat wielkość zatrudnienia zmieniała się wraz 
z rozwojem krajowej energetyki. Największe zatrudnienie ob-
serwowane było w roku 1986 – ponad 1500 etatów. Zmiany re-
strukturyzacyjne, jak i zmiany systemu uwarunkowań rynkowych 
istotnie wpłynęły na wielkość przedsiębiorstwa, bo już roku 1994 
zatrudnienie uległo zmniejszeniu do ok. 400 osób. 

W ostatnich latach załoga Spółki stale się odmładza, a licz-
ba zatrudnionych rośnie, adekwatnie do wielkości realizowanych 
zadań. Obecnie liczba zatrudnionych ustabilizowała się na po-
ziomie ok. 290 osób. Przy tej wielkości firmy i pozyskiwanym 
portfelu zamówień możliwe jest zapewnienie profesjonalnego 
wykonywania powierzonych zadań. 

Energopomiar przy realizacji dużych, interdyscyplinarnych 
zadań współpracuje również z szerokim gronem specjalistów 
i firm zewnętrznych.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ciągu 65 lat dzia-
łalności Energopomiaru pracownicy zgłosili do Urzędu Paten-
towego wiele rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną w po-
staci patentu lub wzoru użytkowego. Warto również wspomnieć 
o współpracy specjalistów Energopomiaru z instytutami nauko-
wymi, uczelniami, organami publicznymi czy organizacjami bran-
żowymi. Pracownicy biorą także udział w pracach Komitetów 
Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

Inżynier Kontraktu przy budowie IMOS w Elektrowni Rybnik

•	 KT	47	ds.	Pomp	i	Turbin	Wodnych,
•	 KT	121	ds.	Jakości	Wody	–	Badania	Chemiczne	–	Substan-

cje Nieorganiczne,
•	 KT	137	ds.	Urządzeń	Cieplno	-	Mechanicznych	w	Energetyce,
•	 KT	144	ds.	Koksu	i	Przetworzonych	Paliw	Stałych,
•	 KT	257	ds.	Metrologii	Ogólnej.

Wyzwania typu szeroko rozumianej optymalizacji, a więc mo-
dernizacja, doskonalenie, ocena możliwości lub tak obecnie popu-
larnie i chętnie podejmowane zadania funkcji Inżyniera Kontraktu, 
Niezależnego Doradcy Technicznego czy Managera Projektu przy 
realizacji milionowych inwestycji w energetyce nie byłoby możliwe 
do wykonania, gdyby nie potencjał intelektualny firmy. 

Ogromna wiedza i doświadczenie specjalistów Energo-
pomiaru pozwalają na podejmowanie ciekawych, choć niejed-
nokrotnie trudnych, prac stanowiących odpowiedź na aktualne 
potrzeby sektora. 

Wśród wyzwań rynku podjętych w ostatnim czasie przez 
Energopomiar wymienić należy: 
•	 prace	 doradcze	 związane	 z	 przystosowywaniem	 polskiej	

energetyki do ciągle zaostrzających się wymogów unijnych 
(BAT),
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W tak bogatej historii Energopomiaru nie brakuje również 
humorystycznych zdarzeń związanych z pracą specjalistów. 
Najciekawsze miało miejsce pod koniec lat 50., kiedy to jeden 
z pracowników postanowił obrócić w żart przepisy prawa naka-
zujące wybór najtańszego środka transportu w trakcie podróży 
służbowych. Na delegację wybrał się… barką rzeczną, przez co 
podróż zajęła mu kilka dni. 

Energopomiar dziś i jutro

Po 65 latach ciągle aktualne jest pytanie o miejsce i rolę 
firmy w polskiej i światowej energetyce. Akces Polski do Unii Eu-
ropejskiej znacznie rozszerzył możliwości działania Spółki.

Do dnia dzisiejszego Energopomiar realizował prace we 
wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawo-
dowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. 
Spółka coraz częściej świadczy również usługi dla wielu branż 
sektora przemysłowego (przemysł chemiczny, papierniczy, rafi-
neryjny, cementowy, wydobywczy i in.), ciepłownictwa oraz sek-
tora komunalnego.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed 
firmą rynek do tej pory mało przez nią zagospodarowany. Firma 
stawia sobie za cel wchodzenie na rynki zagraniczne i podejmuje 
próby uzyskiwania zleceń na swoje usługi. 

Priorytetowe cele wyznaczone przez kadrę zarządzającą 
koncentrują się wokół utrzymania wizerunku Energopomiaru 
jako uznanej firmy inżynierskiej, realizującej prace eksperckie na 
rzecz energetyki. 

Na szczególną uwagę zasługują ostatnio realizowane prace:
•	 prace	wstępne	przy	planowanych	inwestycjach	(koncepcje,	

analizy, raporty oddziaływania na środowisko itd.); 
•	 pełnienie	funkcji	Inżyniera	Kontraktu	przy	budowie	nowych	

bloków energetycznych, instalacji termicznej utylizacji od-
padów komunalnych, instalacji odazotowania i odsiarczania 
spalin;

•	 pełnienie	funkcji	Doradcy	Technicznego	Inwestora	dla	insty-
tucji finansujących duże projekty energetyczne;

•	 liczne	audyty	energetyczne	największych	polskich	przedsię-
biorstw;

•	 prace	 doradcze	 przy	 wdrażaniu	 zapisów	 dyrektywy	 LCP	
w zakresie BAT, szczególnie dla dużych nowo budowanych 
jednostek wytwórczych;

•	 prace	związane	z	poprawą	zarządzania	wytwarzaniem	ener-
gii – rozwój autorskiego systemu TKE®;

•	 badania	wpływu	pracy	urządzeń	do	spalania	paliw	i	oczysz-
czania spalin na rozdział rtęci w procesach energetycznych 
i możliwości ograniczenia jej emisji;

•	 prace	 nad	 poprawą	 redukcji	 tlenków	 siarki	 w	 mokrych	 in-
stalacjach odsiarczania spalin poprzez dozowanie kwasów 
organicznych;

•	 prace	nad	redukcją	trudno	usuwalnych	zanieczyszczeń	za-
wartych w ściekach instalacji oczyszczania spalin;

•	 doradztwo	przy	przygotowaniu	wniosków	o	dofinansowanie	
z funduszy UE;

•	 doradztwo	 przy	 opracowywaniu	 Dokumentacji	 Uwierzytel-
niającej i rozliczaniu energii z OZE;

•	 testy	odbiorowe	wszystkich	i	pomiary	gwarancyjne	większo-
ści polskich bloków energetycznych. 
Wybiegając w przyszłość, Energopomiar rozpoczął przygo-

towania pod kątem planowanego w Polsce programu energetyki 
jądrowej. Ambicją Spółki jest przeprowadzenie testów odbioro-
wych bloków jądrowych w Polsce.

Energopomiar przez 65 lat pracował na to, by znaleźć się 
w czołówce firm badawczo-pomiarowych w polskiej energetyce. 
Świadome uczestniczenie przez kolejne pokolenia pracowników 
firmy w budowaniu polskich elektrowni, w ciągłym szukaniu moż-
liwości modernizacji, udoskonalania, poprawy efektywności poje-
dynczych urządzeń, jak i całych zespołów zaowocowało ogromną 
wiedzą zbudowaną na własnym doświadczeniu. Podejmowane 
działania i sposób podejścia do postawionych zadań z wykorzy-
staniem praktycznych doświadczeń mają służyć utrzymaniu pozycji 
lidera w zakresie badań i pomiarów w polskiej energetyce. 

Energopomiar dysponuje nowoczesną aparaturą pomiaro-
wo-badawczą, mobilnymi laboratoriami oraz specjalistycznym 
oprogramowaniem. Dzięki korzystaniu z zaawansowanej techno-
logii firma może podejmować się realizacji trudnych i ambitnych 
prac, a otrzymywane wyniki są dokładne i wiarygodne. Spółka 
wciąż dostosowuje swoją aparaturę do zmieniającej się techno-
logii stosowanej na obiektach.

Andrzej Czok na szczycie Mount Everest

•	 prace	 związane	 z	 poprawą	 efektywności	 energetycznej	 –	
audyty energetyczne w przemyśle, gospodarce komunalnej 
i innych gałęziach życia gospodarczego,

•	 prace	związane	z	systemami	zarządzania	energią	w	jednost-
kach wytwórczych,

•	 prace	dotyczące	emisji	rtęci	w	energetyce,
•	 prace	w	obszarze	odnawialnych	źródeł	energii	oraz	energe-

tyki rozproszonej i prosumenckiej.
Warto również się zatrzymać na chwilę na innych osiągnię-

ciach, które były udziałem pracowników Energopomiaru. Jeden 
z nich – inż. Andrzej Czok, wybitny himalaista – zdobył 6 ośmio-
tysięczników w Himalajach i 19 września 1980 roku zatknął pro-
porzec Energopomiaru na najwyższym szczycie świata Mount 
Evereście (8848 m). Niestety podczas wspinaczki w następnych 
latach na Dhaulagiri pozostał tam na zawsze. Z kolei Ewa Gry-
ziecka brała udział w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 
(1972 rok) zajmując siódme miejsce w rzucie oszczepem.
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O ciągłym rozwoju Spółki świadczy przeprowadzona nie-
dawno modernizacja Centralnego Laboratorium, które m.in. 
wdrożyło nowoczesny system wspierający proces przeprowa-
dzania badań próbek w zakresie: logowania próbek, wprowadza-
nia wyników, generowania sprawozdań, kontroli nad upoważnie-
niami oraz zarządzania metodami.

Ogromne nadzieje firma pokłada w Biurze Doradztwa 
i Nadzoru Inwestycyjnego, które prowadzi kompleksowe prace, 
głównie doradcze, poprzez realizację funkcji Inżyniera Kontrak-
tu, Niezależnego Doradcy Technicznego czy też przy organizacji 
przetargów. Specyfika podejmowanych tu działań stawia wy-
sokie wymagania wobec zatrudnionych osób, które muszą nie 
tylko wykazać się gruntowną wiedzą inżynierską, ale również 
posiadać umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi 
i wewnątrz firmy.

Od wielu lat Energopomiar wykonuje prace badawcze zwią-
zane z pomiarem emisji rtęci z procesów energetycznych do at-
mosfery. Spółka jest przygotowana w pełnym zakresie do pomo-
cy podmiotom sektora energetycznego w dostosowaniu się do 
nowych i planowanych rozwiązań legislacyjnych odnoszących 
się do emisji rtęci (m.in. Konwencja z Minamaty, BAT). Firma już 
teraz posiada niezbędne doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę, 
wypracowane metody pomiarowo-badawcze oraz specjalistycz-
ny sprzęt. W tym miejscu należy wspomnieć, że Energopomiar 
dysponuje unikalnym na polskim rynku analizatorem do ciągłego 
pomiaru zawartości rtęci w emitowanych gazach. 

oraz IQNet potwierdzają, że system zarządzania Energopomiaru 
jest zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-
18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005.

Energopomiar posiada także trzy akredytacje Polskiego 
Centrum Akredytacji:
•	 AB	702	(Zakład	Ochrony	Środowiska)	obejmuje	m.in.	dzie-

dziny: badania chemiczne, analityka chemiczna i badania 
właściwości fizycznych (wody, wody do spożycia, ścieków, 
gazów składowiskowych, gazów odlotowych), inżynieria 
środowiska (hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe, 
powietrze), badania QAL2, AST automatycznych systemów 
monitoringu (AMS) i urządzeń odpylających, badania radio-
chemiczne i promieniowania (wyrobów i materiałów budow-
lanych, szkła, ceramiki, odpadów produkcyjnych), pobiera-
nie próbek (gazów odlotowych, wody do spożycia, ścieków, 
odpadów, gleb, gruntów, osadów);

•	 AB	 550	 (Centralne	 Laboratorium)	 obejmuje	 m.in.	 dziedzi-
ny: badań chemicznych i wielkości fizycznych paliw stałych 
i ciekłych, przetworów naftowych, próbek gazów odloto-
wych, odpadów paleniskowych, wód i ścieków, wyciągów 
wodnych, gleb, osadów, odpadów, wyrobów i materiałów 
budowlanych;

•	 AP	131	(Laboratorium	Metrologiczne)	w	zakresie	wzorcowa-
nia (wielkości elektryczne DC i m.cz., czas i częstotliwość, 
ciśnienie i próżnia oraz temperatura).
Energopomiar posiada również uznanie Urzędu Dozoru 

Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych w za-
kresie badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, na-
prawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz 
materiałów. Zostało ono przyznane Laboratorium Działu Metalo-
znawstwa i Korozji, w którym funkcjonuje system jakości zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, co zostało po-
twierdzone świadectwem uznania laboratorium (Nr LBU-112/07) 
oraz świadectwem podwykonawcy UDT (Nr LB-112/07) w zakre-
sie wykonywania badań.

Uprawnienia UDT do przeprowadzania procesów chemicz-
nego czyszczenia kotłów posiadają także specjaliści Działu Tra-
wienia i Oczyszczania.

Energopomiar w nowych realiach

Chociaż w ciągu 65 lat krajowy sektor energetyczny ule-
gał wielu przekształceniom – zmieniały się technologie stoso-
wane na obiektach, metody pomiarowo-badawcze, podmioty 
działające na rynku energetycznym oraz sposoby pozyskiwania 
zleceń od klientów – Energopomiar zawsze dobrze odnajdywał 
się w nowych realiach i dlatego wciąż pozostaje cenioną firmą 
inżynierską oraz liderem w zakresie usług świadczonych w ob-
szarze wytwarzania energii. Swoją pozycję rynkową Spółka 
zawdzięcza w głównej mierze wykształconej i doświadczonej 
kadrze wykorzystującej nowoczesną i specjalistyczną aparatu-
rę pomiarowo-badawczą. Energopomiar przyjmując maksymę, 
że „kto stoi w miejscu, ten się cofa”, kładzie nacisk na jakość 
i ciągły rozwój, a wyznaczając sobie ambitne cele jest przygo-
towany do realizacji zadań wynikających z aktualnych i przy-
szłych potrzeb rynku.

Mobilne laboratorium do ciągłego pomiaru zawartości rtęci 
w emitowanych gazach

Certyfikaty i akredytacje

W roku 1998 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na pozio-
mie krajowym i IQNet na poziomie międzynarodowym potwier-
dziły swymi certyfikatami zgodność systemu jakości Energopo-
miaru z wymaganiami normy PN ISO 9002:1996.

W 2010 roku wdrożono kolejne elementy systemu za-
rządzania i od 2011 roku w Spółce funkcjonuje certyfikowany 
zintegrowany system zarządzania (jakością, środowiskowego, 
bezpieczeństwem i higieną pracy) w zakresie całej swojej dzia-
łalności. Certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA 


