
Misja, wizja i wartości Spółki



Bezpieczeństwo
energetyczne

Neutralność klimatyczna
Europy w perspektywie

2050 roku

Rozwiązania oparte
o energię odnawialną

i mechanizmy zachęcające
do implementacji czystych

technologii

Dekarbonizacja
ciepłownictwa i efektywne
systemy ciepłownicze

Taksonomia UE
wprowadzająca narzędzia
do oceny działalności
i inwestycji pod kątem

zrównoważonego rozwoju

Gaz ziemny jako paliwo
przejściowe

Przechodzenie
z gospodarki linearnej
w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym

Nowe systemy
zaopatrzenia w ciepło

i chłód

Poprawa efektywności
energetycznej

Dalsze ograniczanie emisji
ze spalania paliw

kopalnych

Technologie wychwytu
i magazynowania CO2

Elektrownia jądrowa
i małe reaktory

Wyzwania transformacyjne gospodarki



Wyzwania transformacyjne
gospodarki są szansą
dla Energopomiaru



Misja



Energopomiar to ekspercka firma doradcza i pomiarowa
wspierająca Klientów w procesach efektywnej transformacji

ukierunkowanych na neutralność klimatyczną





Finanse

WIZJA

Rynek

Organizacja

Pracownicy



Stabilnie działające
przedsiębiorstwo zwiększające

wyniki finansowe oraz
zapewniające wzrost wartości

kapitału Spółki

FINANSE

Spółka efektywnie korzystająca
z finansowania zewnętrznego
wykorzystywanego do realizacji

planów rozwojowych

Wizja



Ekspert wspierający
klientów w dążeniu do
neutralności klimatycznej,
osiąganiu efektywności

środowiskowej w cyklu życia
produktów i organizacji oraz
wdrażaniu gospodarki
o obiegu zamkniętym

Profesjonalny
doradca w realizacji
inwestycji związanych
z transformacją
energetyczną

Lider w obszarze
energetyki

konwencjonalnej
wspomagający

klientów w racjonalnej
gospodarce
utrzymaniowej
obiektów

Przedsiębiorstwo
skutecznie

sprzedające usługi
poza granicami

kraju

Organizacja gotowa
do wyzwań z obszaru
energetyki jądrowej

Rekomendowany dostawca
oprogramowania służącego
wsparciu gospodarki

utrzymaniowej, energetycznej
i środowiskowej dla instalacji

przemysłowych, energetycznych
i obszarów dążących do
samowystarczalności
energetycznej

Firma oferująca
outsourcingowe
usługi badań
laboratoryjnych

i kontroli eksploatacji

RYNEK

Wizja



ORGANIZACJA

Przedsiębiorstwo ze
zorganizowanym
obszarem B+R

stanowiącym inkubator
nowych usługSpółka działająca

zgodnie z ideą
„organizacji
uczącej się”

Firma dbająca o wysoką
jakość usług, utrzymująca
certyfikowany zintegrowany
system zarządzania oraz
posiadająca akredytowane
laboratoria badawcze
i wzorcujące, a także
właściwe uznania

Firma
odpowiedzialna
społecznie

Elastyczne
przedsiębiorstwo

z optymalną strukturą
organizacyjną
i usługami

dostosowanymi do
zmieniającego się

rynku

Wizja



PRACOWNICY

Firma promująca
zaangażowanie
pracowników

w inicjatywy społeczne
i proekologiczneSpółka oferująca

bardzo dobre
warunki pracy
oraz rynkowe
wynagrodzenie

Firma wspierająca rozwój
pracowników, w tym

poszerzanie kompetencji,
podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i budowanie
pozycji w środowisku

zawodowym

Organizacja kładąca
nacisk na

innowacyjność
i kreatywność wśród
pracowników

Atrakcyjny i nowoczesny
pracodawca, zatrudniający
najlepszych absolwentów
i specjalistów uznanych na

rynku

Wizja



współpraca

energia
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wacyjność

ambicje

U podstaw naszej działalności zawsze leży WIEDZA

Wartości



Współpraca
Pracujemy zespołowo i tworzymy „Jeden Energopomiar”, stawiamy na otwartą komunikację,
wspieramy się, szanujemy siebie nawzajem oraz pracę kolegów i koleżanek

Innowacyjność Myślimy nieszablonowo i szukamy nowych rozwiązań, które sprawią, że nasza praca
przyczyni się do rozwoju nowatorskich usług Energopomiaru

Energia
Pracujemy z zaangażowaniem, bo lubimy swoją pracę – dobrze wykonujemy zadania, na
których się znamy i które są potrzebne, tak jak potrzebne są usługi Energopomiaru

Duma
Jesteśmy dumni z pracy w Energopomiarze i profesjonalnych usług, jakie świadczymy dla
naszych klientów – wewnętrznych i zewnętrznych

Zaufanie
Mamy dużą swobodę działania, bo podejmujemy odpowiedzialne decyzje i działamy
zgodnie z zasadami oraz procedurami

Ambicje
Mamy ambicje, aby ciągle rozwijać swoje kompetencje, a dzięki temu brać udział w rozwoju
firmy oraz pozytywnie wpływać na otoczenie



Jeden Energopomiar



Strategia Energopomiaru na lata 2022–2027 koncentruje się wokół misji
i czterech obszarów wizji Spółki (FINANSE, ORGANIZACJA, RYNEK,
PRACOWNICY). Perspektywicznym kierunkom usług – w podziale na

elementy wizji – zostały przypisane cele strategiczne: finansowe, organizacyjne,
rynkowe i pracownicze. Cele zostały przełożone na plany operacyjne i zadania,
które będą realizowane na różnych szczeblach firmy.

Jednoczymy się wokół wspólnych celów, działając zgodnie z firmowymi
wartościami oraz ideą „Jednego Energopomiaru”.



marzec 2022 r.

wiedza i doświadczenie

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


