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Energopomiar powstał w 1950 roku. Firma od ponad

70 lat nieprzerwanie stanowi element polskiego rynku

usług inżynieryjnych i doradczych w procesach

energetycznych i ochrony środowiska, co przekłada

się na aktywny udział w zachodzących w sektorze

energetyki i przemysłu zmianach.

Energopomiar jest:

� jedyną w Polsce firmą świadczącą tak kom-
pleksowe usługi inżynierskie w zakresie
ochrony środowiska, eksploatacji urządzeń
oraz zarządzania inwestycjami,

� niezależną firmą o bardzo szerokim zakresie działania, w której zgromadzone są
wysokie kompetencje i wiedza techniczna, z których korzysta zarówno ener-
getyka konwencjonalna, jak i „nowa energetyka” oraz różne sektory przemysłu
i gospodarki komunalnej.

Realizujemy prace pomiarowe i doradcze dla energetyki, ciepłownictwa,
sektora komunalnego oraz przemysłu (chemicznego, papierniczego,
rafineryjnego, cementowego, wydobywczego, gazownictwa i innych).

Organizacje branżowe

firma budząca zaufanie
i ceniona przez klientów

MARKASPRZĘT
nowoczesne wyposażenie

i mobilne laboratoria

�
JAKOŚĆ

akredytacje i sprawdzone
metody badawcze

LUDZIE
zespół inżynierów

i specjalistów wielu dziedzin
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Robert Witek
Prezes Zarządu
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Ustanowienie kryteriów kwalifikacji działalności gospodarczej w ramach
taksonomii UE ma służyć skierowaniu środków finansowych w stronę
zrównoważonych środowiskowo inwestycji, które zbliżą przedsiębiorstwa

do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zapisy regulujące kwestie taksonomii
przykładają również dużą wagę do procesu przechodzenia z gospodarki linearnej
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednym ze strategicznych kierunków Energopomiaru jest świadczenie eksperckich usług
dla klientów, którzy potrzebują oceny stanu gotowości do osiągnięcia neutralności
klimatycznej, wsparcie ich w zakresie zarządzania środowiskowego oraz oceny
i weryfikacji wskaźników technicznych na potrzeby raportowania niefinansowego.
Posiadamy ku temu kompetencje, narzędzia i zasoby.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenia i wiedzę zespołu inżynierów i specjalistów
różnych dziedzin, zaplecze badawcze i pomiarowe oraz autorskie narzędzia i metody,
Energopomiar uzupełnił swoją ofertę o usługi, które w najbliższych latach będą miały
kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw sektorów energetyki, ciepłownictwa i przemysłu
stojących przed wyzwaniami zielonej transformacji oraz podmiotów wdrażających
rozwiązania mające na celu ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na
środowisko naturalne.

U podstaw naszej działalności zawsze leży wiedza. Takie motto przyświecało nam
również przy opracowywaniu oferty w zakresie doradztwa technicznego
i środowiskowego w zakresie taksonomii oraz zarządzania zrównoważonymi
inwestycjami.

Energopomiar to ekspercka firma doradcza
i pomiarowa wspierająca Klientów
w procesach efektywnej transformacji
ukierunkowanych na neutralność klimatyczną

Misja Spółki
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Przedsiębiorstw

� które chcą określić swój ślad węglowy, środowiskowy, efektywność energetyczną
i inne wskaźniki mogące pokazać ich wpływ na środowisko oraz zmiany tego wpływu
w czasie

� które potrzebują wsparcia w określaniu lub ocenie środowiskowych aspektów ESG
takich jak zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie i ochrona zasobów
środowiska czy gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) na potrzeby raportowania
lub innych celów zarządczych

� które chcą zoptymalizować swoje procesy technologiczne i produkcyjne w oparciu
o wskaźniki środowiskowe

� które chcą zmniejszyć wpływ swojej działalności na środowisko i oczekują doradztwa
technicznego, popartego pomiarami i badaniami oraz analizami laboratoryjnymi

� którym zależy na podjęciu uzasadnionej decyzji o realizacji inwestycji, które zostaną
uznane przez banki i instytucje finansujące za zrównoważone i zgodne
z taksonomią UE

� które chcą skorzystać z niezależnego nadzoru nad realizacją inwestycji lub innej formy
doradztwa na każdym lub wybranym etapie realizacji przedsięwzięcia

� które budują strategię zarządzania i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Firm doradczych i kancelarii prawnych

� które potrzebują wsparcia technicznego w ocenie działalności gospodarczej
i inwestycji pod kątem zrównoważonego wpływu na środowisko oraz w raportowaniu
niefinansowym

� którym zależy na wiarygodnym i niezależnym partnerze biznesowym posiadającym
wiedzę inżynierską i wieloletnie doświadczenie na rynku energetyki i przemysłu

Banków i instytucji finansowych

� które oczekują potwierdzenia wpływu na środowisko inwestycji planowanych przez
ich klientów, weryfikacji wskaźników i kryteriów technicznych w procesie
zrównoważonego finansowania, a także wsparcia w swoich raportach
niefinansowych

Do kogo kierujemy nasze usługi?
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Od 2022 roku obowiązują ujawnienia w zakresie taksonomii wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia
18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających
zrównoważone inwestycje. Rozporządzenie wprowadza system klasy-
fikacji działalności zrównoważonej środowiskowo. W najbliższych latach
na firmy zostaną nałożone nowe obowiązki związane z raportowaniem
niefinansowym.

W obliczu dekarbonizacji i wprowadzenia unijnej taksonomii, w tym
nowego podejścia do zielonych inwestycji, takie aspekty jak ocena oddzi-
aływania na środowisko, szukanie nowych sposobów na ograniczenie
emisji zanieczyszczeń, poprawa efektywności energetycznej, wdrożenie
gospodarki o obiegu zamkniętym, będą miały kluczowe znaczenie dla
firm sektora energetycznego i przemysłowego.

Firmy, które nie będą ujawniać informacji o oddziaływaniu na środowisko
w ramach raportowania niefinansowego lub nie będą tego robić rzetel-
nie, mogą mieć problem z dostępem do finansowania swoich przed-
sięwzięć. Z kolei banki i instytucje finansujące będą potrzebowały ws-
parcia w ocenie aspektów środowiskowych podmiotów i planowanych
przez nich inwestycji.

Taksonomia Unii Europejskiej definiuje, jaką działalność gospodar-
czą (w tym inwestycje) można uznać za zrównoważoną na pod-
stawie 6 celów środowiskowych.

Zrównoważona działalność gospodarcza wnosi istotny wkład
w realizację co najmniej jednego z 6 celów środowiskowych.

Ochrona środowiska i dążenie
do neutralności klimatycznej to nie
tylko strategia środowiskowa, ale
też ekonomiczna i biznesowa.

Cele środowiskowe:

Łagodzenie zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona
zasobów wodnych i morskich

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności
i ekosystemów
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Taksonomia UE – doradztwo przy
klasyfikacji



Zrównoważona działalność gospodarcza
– doradztwo, badania i pomiary
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Oferujemy wsparcie w przygotowaniu się do wdrożenia wymogów
taksonomii UE, przede wszystkim w określeniu i weryfikacji najistotniejszego
potencjalnego wkładu w realizację danego celu środowiskowego poprzez
weryfikację technicznych kryteriów kwalifikacyjnych, a także zasady „nie czyń
poważnej szkody”.

Dodatkowo oferujemy wsparcie przy ustaleniu sposobu pomiaru, klasyfikacji
źródeł emisji CO₂ oraz pozostałych gazów cieplarnianych, wskazaniu krok po
kroku danych wejściowych, przeliczników oraz wskaźników potrzebnych
do obliczenia emisji CO₂ z uwzględnieniem metodologii w całym cyklu życia
(Life Cycle Assessment – LCA).

Bazując na wszechstronnej wiedzy naszego zespołu i wieloletnim
doświadczeniu z realizacji prac pomiarowo-badawczych i doradczych na
rynku energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, różnych
sektorów przemysłowych oraz sektora komunalnego, oferujemy pomoc
w ocenie realizacji celów środowiskowych w oparciu o kryteria techniczne.

Przykładowe usługi Energopomiaru:

� optymalizacja procesów w cyklu życia produktu wraz
z możliwością oceny trendu w czasie

� opracowywanie dokumentacji w zakresie efektywności
środowiskowej w cyklu życia produktu, która będzie
dołączana do produktu

� doradztwo w zakresie klasyfikacji taksonomicznej

� doradztwo w zakresie spełnienia obowiązku
sprawozdawczości związanego z efektywnością
środowiskową w cyklu życia

� niezależna ocena działalności organizacji w procesie dążenia
do neutralności klimatycznej

Tym, co odróżnia nas od firm doradczych – i co może
stanowić doskonałe uzupełnienie ich usług – jest nasze
inżynierskie know-how.
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� Audyty środowiskowe cyklu produkcyjnego i organizacji

� Wyznaczenie śladu środowiskowego, węglowego i wodnego
dla produktu i organizacji według obowiązujących norm
i standardów

� Określenie potencjału redukcji dla śladu środowiskowego,
węglowego i wodnego

� Audyty środowiskowe obszarów o zidentyfikowanym
potencjale redukcji wraz z określeniem wpływu (po
redukcji potencjału) na ślad środowiskowy pro-
duktu lub organizacji

� Projektowanie i implementacja dedykowanych
systemów informatycznych służących realiza-
cji obliczeń śladów środowiskowych w trybie
online

Ślad środowiskowy LCA

Wpływ produktu na środowisko można obserwować
w całym cyklu jego życia, który obejmuje pozyskanie
surowców, projekt, produkcję, transport/dostawę,
wykorzystanie oraz końcową utylizację. Granice
każdego analizowanego przypadku to zestaw wejść
i wyjść z systemu w postaci strumieni elementarnych –
dlatego tak istotne jest wskazanie krok po kroku wszys-
tkich danych wejściowych.

Dla każdego rozpatrywanego przez nas przypadku
granice systemu określane są na podstawie logiki
łańcucha dostaw. Procesy objęte granicami systemu
podzielone są na procesy pierwszoplanowe (tj. główne
procesy cyklu życia produktu, w przypadku których
możliwy jest bezpośredni dostęp do informacji, np.
bezpośrednich danych pomiarowych) oraz procesy
w tle (tj. te procesy cyklu życia produktu, w przypadku
których niemożliwy jest bezpośredni dostęp do infor-
macji). Wyznaczanie wskaźników opisujących ślad
środowiskowy może być realizowane na podstawie:

� Zaleceń Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15
grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod
oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru
efektywności środowiskowej w cyklu życia pro-
duktów i organizacji oraz informowania o niej –
dokument ten zawiera rekomendacje co
do zakresu analiz śladu środowiskowego.

� Metody kosztu termoekologicznego, która
sumaryczne oddziaływanie technologii/pro-
duktu na środowisko kwantyfikuje do jednego
wskaźnika, dzięki czemu łatwiej monitorować
postęp w dążeniu do neutralności klimatycznej.
Metoda ta bazuje głównie na bilansach masy,
energii i egzergii.

� Indywidualnych uzgodnień z klientem w celu
wyboru optymalnej metodyki dla jego przed-
siębiorstwa/organizacji.

Ślad węglowy

Ślad węglowy jest to ilościowa miara wpływu działal-
ności człowieka na środowisko w zakresie emisji gazów
cieplarnianych. Śladem węglowym określa się całkow-
itą emisję gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu
życia produktu. Jest on wyrażony jako ekwiwalent
dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu.
Ślad węglowy obejmuje emisję dwutlenku węgla,
metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarni-
anych.

Ślad węglowy obliczamywedługmetodyki uwzględnia-
jącej zapisy normy ISO 14067 oraz w oparciu o uzgod-
nienia z klientem.

Ślad wodny

Ślad wodny – podobnie jak ślad węglowy – stanowi
w pewnym sensie element składowy śladu
środowiskowego i jest wyznaczany w oparciu o wyty-
czne zawarte w ISO 14046. Zaimplementowane
metody pozwalają na określenie zużycia wody na jed-
nostkę produktu. Ślad ten w zależności od potrzeb
może być wyznaczany zarówno w granicach osłony
kontrolnej np. dla danej technologii, jak i w rachunku
skumulowanym, ujmując w ten sposób cały łańcuch
dostaw surowców i produktów wymaganych do wyt-
worzenia produktu finalnego.

Do określania śladu węglowego, wodnego
i środowiskowego wykorzystujemy nasze autorskie
narzędzia SAI i TKE (instalowane u klienta)

Audyty i ślad środowiskowy
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Narzędzia do monitorowania wskaźników

SAI i TKE® to wszechstronne, modułowe narzędzia
informatyczne opracowane przez Energopomiar do kontroli
i optymalizacji procesów energetycznych i przemysłowych,
które obejmują wskaźniki efektywnościowe i środowiskowe.

TKE® i SAI – komplementarne systemy

TKE® oznacza techniczno-ekonomiczną kontrolę eksploatacji. Metoda ta jest stosowana przez
Energopomiar od wielu lat do prowadzenia rozliczeń zużycia energii chemicznej paliw w pol-
skiej energetyce. System TKE® został zaimplementowany w większości polskich elektrowni
oraz kilku elektrociepłowniach w postaci programu komputerowego. Wraz z rozwojem
usług obliczeniowych w systemie dodawane były kolejne moduły związane z obliczaniem
wskaźników pracy bloku energetycznego, a także prognozowaniem produkcji energii,
optymalizacją i oceną pracy urządzeń oraz całych układów. Obliczenia wykonywane
są w oparciu o normy i metodyki obliczeniowe stosowane w Energopomiarze przy
ocenie pracy poszczególnych urządzeń energetycznych.

Od TKE® do SAI

Obecnie TKE® jest jednym z modułów w SAI – najnowszym systemie Ener-
gopomiaru wdrażanym u klientów. SAI, czyli System Analiz Inżynierskich, to
nazwa, która dobrze oddaje obecny poziom zaawansowania naszego
systemu obliczeniowego, pozwalającego na ocenę pracy zakładu, instalacji
lub wybranych urządzeń odpowiadających za efektywną pracę instalacji.

System TKE® jest dedykowany podmiotom sektora energetyki.
SAI ma zastosowanie także w szeroko rozumianej branży
przemysłowej, wodno-kanalizacyjnej, OZE i ciepłownictwie.

System SAI składa się z następujących modułów głównych:

� Moduł TKE®

� Moduł oceny urządzeń energetycznych

� Moduł środowiskowy

� Moduł ekonomiczny

� Moduł materiałowy

Funkcjonalności

Dla klientów z sektora energetyki najważniejszą funkcjonalnością jest szybka
analiza danych zbieranych do oceny pracy bloku i głównych urządzeń potrzeb
własnych. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez moduły systemu
SAI dla przedsiębiorstw energetycznych są:

� wyznaczanie wskaźników charakteryzujących pracę turbozespołu
parowego lub gazowego, kotła, urządzeń pomocniczych,

� wyznaczanie zużycia paliwa (na kilka sposobów) i jego weryfikacja,

� podział zużycia paliwa na zużycie paliwa na produkcję energii
elektrycznej oraz zużycie na produkcję ciepła,

� identyfikowanie czynnikówwpływających na pogorszenie pracy bloku
oraz przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła (planowanie remontów),

� optymalizacja ilości wody chłodzącej skraplacza z wyprowadzeniem
sygnału do regulacji pomp wody chłodzącej (optymalizacja zużycia
energii na potrzeby własne),

� indywidualna ocena pracy poszczególnych urządzeń i całych układów
oraz wpływu ich stanu technicznego na ekonomię pracy bloku,

� prognozowanie produkcji energii i kosztów z tym związanych.
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Ostatnia rozbudowa naszego systemu związana
jest z modułem środowiskowym będącym
narzędziem do wyznaczania śladu
środowiskowego, śladu węglowego, śladu
wodnego oraz skumulowanego zużycia
energii. Mamy za sobą pierwsze wdrożenie
w jednej z krajowych elektrowni.

System Energopomiaru umożliwia
wyznaczanie:

� śladu środowiskowego,

� śladu węglowego,

� śladu wodnego,

� skumulowanego zużycia energii.

Funkcjonalności modułu środowiskowego mają za zadanie bieżące wsparcie służb odpowiedzialnych
za raportowanie środowiskowe, a także sprawne przygotowanie wymaganych dla danej działalności raportów dla
urzędów. Wytyczne prawne są elementem aktualizowanym na bieżąco w ramach opieki serwisowej.

Dane w czasie rzeczywistym

Najnowsze wdrożenia systemów Energopomiaru
bazują na otwartej platformie PI SystemTM firmy
OSIsoft, której Energopomiar jest oficjalnym partnerem
w Polsce. OSIsoft to globalna firma z siedzibą w San
Leandro w Kalifornii (USA), lider z zakresu analizy
operacyjnej.

PI System™ jest jednym ze standardów zarządzania
danymi w przemyśle, zaprojektowanym do zbierania
i obróbki danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia
implementację dowolnie stworzonych metod
obliczeniowych w celu wykonywania obliczeń na
zbieranych danych w uniwersalnym środowisku
programistycznym bez konieczności tworzenia od zera
dedykowanej aplikacji. Wpływa to znacząco na
obniżenie kosztów budowy dedykowanego systemu
informatycznego.

System szyty na miarę

W związku z tym, że nasze systemy są narzędziem
dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów,
pierwszym etapem jest określenie celu, jakiemu ma
służyć system. Następnie dokonywana jest analiza
zbieranych danych i ocena możliwości wykonania na
ich podstawie obliczeń, które spełniają postawione
przez klienta wymagania. Na tym etapie
implementowane są do systemu obliczenia i tworzone
ekrany z wizualizacjami obliczeń. Kolejnym krokiem są
testy wprowadzonego modułu i docelowe
uruchomienie systemu u klienta. W ramach umów
serwisowych świadczymy również nadzór nad
wdrożonymi przez nas systemami.

Więcej niż serwis

Nasza opieka serwisowa ma na celu utrzymanie
funkcjonalności systemu oraz wsparcie merytoryczne
użytkowników przy interpretacji wskaźników
wyznaczanych w systemie. W odróżnieniu od firm
informatycznych oferujemy wartość dodaną w postaci
doradztwa – dzięki szerokiej wiedzy inżynierskiej
w wielu specjalnościach doradzamy jak
optymalizować procesy energetyczne i przemysłowe,
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
i efektywności energetycznej.

Wyznaczenie skumulowanego wpływu na środowisko produkcji
energii elektrycznej i ciepła użytkowego w zakresie emisji
gazów cieplarnianych, zużycia wody oraz zużycia zasobów
naturalnych.

Energopomiar jest oficjalnym partnerem firmy
OSIsoft w Polsce, która oferuje PI SystemTM.

Moduł środowiskowy
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Specjaliści Energopomiaru opracowują dokumentacje,
udzielają porad, wyjaśnień, sporządzają opinie
z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska dla
różnych branż przemysłowych, firm sektora
komunalnego oraz kancelarii prawnych. Uzyskujemy
w imieniu Inwestora planującego przedsięwzięcie/
prowadzącego instalację:

� pozwolenia zintegrowane

� pozwolenia na wprowadzanie gazów
pyłów do powietrza

� pozwolenia wodnoprawne

� pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
odpadów

� decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach

� decyzje ustalające plan remediacji

� decyzje wyrażające zgodę na
zamknięcie składowiska

� decyzje zatwierdzające instrukcje
prowadzenia składowiska

Podstawowy zakres doradztwa:

� przygotowanie karty informacyjnej
przedsięwzięcia (KIP) i/lub raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko (ROOŚ) wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,

� opracowanie wniosków o uzyskanie lub
zmianę pozwolenia zintegrowanego,

� opracowanie załączników do wniosków
o uzyskanie lub zmianę pozwolenia
zintegrowanego: suplementu (uzupełnienia)
dla istniejącej analizy konieczności wykonania
raportu początkowego lub raportu
początkowego, nowej analizy konieczności
wykonania raportu początkowego, a w
przypadku konieczności – właściwego raportu
początkowego (wraz z badaniami), analizy czy
zakład stanowi zakład o zwiększonym ryzyku
albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz
w przypadku zaistnienia takiej konieczności
Programu Zapobiegania Poważnym Awariom
Przemysłowym,

� przygotowanie operatów wodnoprawnych wraz
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

� wnioski, ekspertyzy, analizy, raporty i inne
opracowania w zakresie gospodarki odpadami
(uzyskanie pozwolenia i zezwolenia na
wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów,
opracowanie instrukcji prowadzenia składowisk
i planów awaryjnych składowisk, ustalenie
wysokości funduszu rekultywacyjnego),
opracowanie projektów rekultywacji składowisk
wraz z wnioskami o wyrażenie zgody na ich
zamknięcie,

� opinie dotyczące kwalifikacji odpadu zgodnie
z katalogiem oraz możliwości zmiany statusu
odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne,

� oceny właściwości odpadów, w tym ubocznych
produktów spalania, i możliwości ich
zagospodarowania,

� oceny własności odpadów przeznaczonych
do deponowania na składowiskach (monitoring
strumienia odpadów w oparciu o sporządzenie
„charakterystyki podstawowej” i cykliczne
wykonanie „testów zgodności”),

� oceny właściwości ubocznych produktów
spalania dla celów rejestracji w systemie REACH,

� opracowanie technologii zagospodarowania
odpadów,

� przygotowanie operatów ochrony powietrza wraz
z uzyskaniem pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia,

� opracowania zawierające rozpoznanie terenu pod
kątem ewentualnego stanu zanieczyszczenia
środowiska gruntowo-wodnego (wraz
z badaniami), np. pod planowaną inwestycję lub
w przypadku konieczności wykonania ww.
raportu początkowego,

� projekty planów remediacji – w przypadku
rozpoznania zanieczyszczenia – wykonanie
właściwego projektu planu remediacji wraz
ze zgłoszeniem zanieczyszczenia
do odpowiedniego RDOŚ.

� doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji i pożyczek
preferencyjnych z funduszy europejskich
i środków krajowych.

Badania dodatkowe

Monitoring środowiska to system pomiarów
i obserwacji, które umożliwiają śledzenie stanu
środowiska oraz pozwalają na prognozowanie zmian
w nim zachodzących. System taki pozwala także na
ocenę skuteczności wybranych metod ochrony
środowiska. Monitoring polega na prowadzeniu
ciągłych lub okresowo powtarzalnych pomiarów
określonych parametrów fizycznych oraz obserwacji
wybranych cech i właściwości wody, gleby
i powietrza. Energopomiar w ramach prac
monitoringowych oferuje więc realizację badań
i pomiarów niezbędnych do przygotowania ww.
dokumentacji. W zależności od potrzeb są to m.in.:

� monitoring środowiska w rejonie obiektów
przemysłowych i składowisk odpadów (w tym
monitoring wód podziemnych
i powierzchniowych, ścieków, odpadów, gleb,
gruntów i osadów, gazu składowiskowego,
powietrza – immisja, pomiary wybranych
wskaźników w warunkach terenowych).

� kompleksowe badania stanu środowiska
gruntowo-wodnego,

� badania i pomiary środowiska w zakresie
pomiarów emisji do powietrza substancji
zanieczyszczających pochodzących ze źródeł
głównych i pomocniczych,

� opracowanie mapy akustycznej dla obiektu na
podstawie pomiarów poziomu hałasu,

� pomiary pól elektromagnetycznych,

� inwentaryzacje przyrodnicze.

Doradztwo środowiskowe
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Technologia wody i ścieków

Energopomiar doradza w zakresie spełniania
wymogów BAT oraz wymagań dyrektywy MCP,
wykonuje pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary
gwarancyje instalacji odsiarczania i odazotowania
spalin, pomiary elektrofiltrów, filtrów tkaninowych
oraz innych urządzeń ochrony środowiska. Zajmujemy
się również diagnostyką tych urządzeń, określając ich
dalszą żywotność oraz możliwość poprawy
parametrów technicznych.

Realizujemy prace eksperckie związane z ochroną
środowiska, nadzorując procesy proekologicznych
modernizacji oraz budowy nowych urządzeń ochrony
środowiska.

� Pomiary równoległe stacjonarnych systemów
ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń

� Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych

� Pomiary skuteczności odpylania elektrofiltrów
i innych urządzeń odpylających

� Odsiarczanie i odazotowanie spalin kotłowych
– pomiary, badania, doradztwo

� Pomiary i doradztwo w zakresie hałasu

� Badania bilansowe i pomiary emisji rtęci

Energopomiar zajmuje się zagadnieniami technologii
wody i ścieków na każdym etapie budowy
i modernizacji oraz eksploatacji:

= obiektów gospodarki wodno-ściekowej
w energetyce i przemyśle,

= urządzeń do produkcji wody dla obiegów
kotłowych, chłodzących i ciepłowniczych,

= urządzeń do przygotowania wody
zdemineralizowanej,

= oczyszczalni ścieków przemysłowych
i komunalnych,

= urządzeń do korekcji jakości wody w różnych
obiegach, z kontrolą procesów korozyjnych
i wytrącania się osadów,

= urządzeń do oczyszczania ścieków
przemysłowych,

= urządzeń oczyszczalni ścieków instalacji
mokrego odsiarczania spalin.

� Badania technologiczne wód, kondensatów,
ścieków sanitarnych i przemysłowych

� Prace koncepcyjne i badania pilotowe

� Prognozy, bilanse jakościowe i ilościowe strumieni
w obrębie gospodarki wodno-ściekowej

� Ocena jakości i przydatności źródeł wód dla
różnych zastosowań

� Analizy oddziaływania obszarów gospodarki
ściekowej na środowisko pod kątem dostosowania
do wymagań wynikających z przepisów prawa

� Prace koncepcyjne z zastosowaniem instalacji
pilotażowych

� Nadzór nad rozruchami technologicznymi,
prowadzenie ruchu próbnego, nadzorowanie
wstępnej eksploatacji, ruch regulacyjny, szkolenie
obsługi

� Pomiary odbiorowe i gwarancyjne obiektów
gospodarki wodno-ściekowej

� Pomiary eksploatacyjne

� Optymalizacja pracy urządzeń i instalacji oraz
procesów technologicznych

� Diagnostyka i kontrola pracy urządzeń, instalacji
oraz przebiegu procesów technologicznych

� Badania laboratoryjne żywic jonowymiennych
nowych i eksploatowanych

Doradztwo w zakresie zarządzania
zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi oznacza proces, jaki
firma wdrożyła, aby zoptymalizować zużycie wody
i tym samym zminimalizować swój wpływ na
środowisko naturalne. Obejmuje on działania mające
na celu zmniejszenie zużycia wody, zwiększenie jej
obiegu (poprzez ponowne jej wykorzystanie i recykling)
oraz ochronę zasobów wodnych.

Akredytowane laboratorium

Prace terenowe i laboratoryjne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami
i metodami określonymi w rozporządzeniach, normach polskich i międzynarodowych
oraz innych dokumentach odniesienia. Akredytowana działalność jest określona
w zakresie akredytacji nr AB 550 (status akredytacji oraz aktualność zakresu
akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA).

Ochrona powietrza – doradztwo i pomiary
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Energopomiar wykonuje badania i pomiary cieplne bloków energetycznych,
urządzeń energetycznych i cieplno-mechanicznych. Przedmiotem badań są
wszystkie typy kotłów i turbin, a także urządzenia pomocnicze, w tym
wszystkie typy zespołów młynowych, wentylatorów, pomp, chłodni, układów
chłodzenia i układów ciepłowniczych.

Specjaliści Energopomiaru opracowują analizy techniczno-ekonomiczne
dotyczące procesów technologicznych w elektrowniach i elektrociepłowniach
zawodowych i przemysłowych, analizy kosztów wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła oraz analizy kosztów usług systemowych i rezerw mocy.

Prowadzimy prace doradcze w zakresie efektywności energetycznej,
kogeneracji wysokosprawnej, zielonej energii oraz rynku mocy.

Wykonujemy audyty dla przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych.
Audytem może zostać objęty zarówno główny proces technologiczny lub
produkcyjny, jak i procesy pomocnicze oraz poszczególne urządzenia
wchodzące w skład ciągu technologicznego.

Energopomiar oferuje:

� Audyty energetyczne przedsiębiorstw
– zgodnie z wymaganiami Ustawy
o efektywności energetycznej

� Audyty efektywności energetycznej
– na potrzeby pozyskania świadectw
efektywności energetycznej, tzw. białych
certyfikatów

� Audyty w procesie zarządzania energią
– narzędzie diagnostyczne w procesie
optymalizacji gospodarki energetycznej
i na potrzeby wdrażania systemu zarządzania
energią (również według ISO 50001)

� Audyty w projektach inwestycyjnych
i modernizacyjnych – na potrzeby wniosków
o dofinansowanie na przedsięwzięcia
proefektywnościowe

� Doradztwo przy pozyskiwaniu białych
certyfikatów (świadectw efektywności
energetycznej)

Energia i efektywność energetyczna
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� Analizy techniczno-ekonomiczne dla
podmiotów planujących inwestycje, w tym
polegające na wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii, wielowariantowe analizy
koncepcyjne i studia wykonalności

� Due diligence w aspektach technicznych
i środowiskowych

� Kompleksowe doradztwo przy pozyskiwaniu
dofinansowania ze środków krajowych
oraz unijnych, a także opracowanie kompletnej
dokumentacji do wniosku, w tym:

◦ analiza potrzeb oraz optymalny dobór
modelu i źródła finansowania,

◦ wybór dedykowanego programu oraz
przygotowanie wniosku o dofinasowanie,

◦ analizy techniczno-ekonomiczne projektu,

◦ wsparcie techniczne przy realizacji lub
kompleksowe zarządzanie projektem,

◦ rozliczanie całego projektu, w tym efektu
ekologicznego inwestycji.

� Opracowanie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ), doradztwo w procesie
przetargowym i przy wyborze dostawców

� Doradztwo środowiskowe – przygotowanie
dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach pod
planowane przedsięwzięcia oraz przygotowanie
obiektów przemysłowych/instalacji do uzyskania
określonych pozwoleń i zezwoleń (w tym pozwoleń
zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych itd.)

� Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (dla
inwestorów) oraz Niezależnego Doradcy
Technicznego (usługa świadczona dla banków
i instytucji finansujących)

� Testy odbiorowe przed przekazaniem instalacji
do eksploatacji

� Opracowanie dokumentacji uwierzytelniającej
do wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła

� Potwierdzanie osiągnięcia efektu ekologicznego
po zakończeniu inwestycji

Energopomiar świadczy usługi zarządzania projektami, doradztwa
inwestycyjnego (technicznego, finansowego, formalno-prawnego),
zarządzania roszczeniami, przygotowania procesu inwestycyjnego oraz
jego organizacji na każdym etapie inwestycji – począwszy od prac
przygotowawczych i studialnych, poprzez bieżące nadzory, a kończąc
na odbiorach i wsparciu w eksploatacji obiektu.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i nadzoru na każdym
etapie budowy i modernizacji:

= bloków energetycznych,

= instalacji oczyszczania spalin,

= stacji transformatorowych i linii przesyłowych,

= instalacji termicznego przetwarzania odpadów,

= farm wiatrowych,

= biogazowni,

= tłoczni gazu i gazociągów,

= przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków,

= różnego rodzaju instalacji przemysłowych,

= instalacji opartych o nowe paliwa takie jak wodór i biometan.

Specjaliści Energopomiaru zapewniają wsparcie merytoryczne w takich
dziedzinach jak: ochrona środowiska, procesy energetyczne, automatyka,
gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka paliwowa itd. Nasi inżynierowie
przygotowują opracowania techniczne i ekspertyzy w zakresie urządzeń oraz
instalacji energetycznych i przemysłowych, a także aktywnie uczestniczą
w pracach zespołów zarządzających.

Zrównoważone inwestycje

150+

projektów
inwestycyjnych

40mld zł

nakłady inwestycyjne
na projekty, w których

Energopomiar uczestniczył
jako Inżynier Kontraktu

12mld zł

nakłady inwestycyjne
na projekty, w których

Energopomiar uczestniczył jako
Niezależny Doradca Techniczny



www.energopomiar.com

Kontakt

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice

Patrycja Żupa - Marczuk
Ekspert ds. ochrony środowiska
e-mail: pzupa@energopomiar.com.pl
tel. +48 32 237 65 16
kom. +48 783 294 165
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