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Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
należy do grona największych w Europie firm
projektowo-inżynierskich. Jest firmą o ugruntowanej pozycji w sektorze energetyki i jednocześnie
jedną z największych w przekroju wszystkich branż.
EPK to również niekwestionowany lider w zakresie
świadczenia usług inżynierskich dla przygotowania
i realizacji dużych bloków energetycznych. Fundamentem sukcesu firmy jest kapitał intelektualny,
będący efektem synergii efektywności, potencjału
oraz kreatywności pracowników.
EPK kładzie nacisk na wysoką jakość usług, zadowolenie i umocnienie zaufania Klienta do Spółki,
jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej i generalnego realizatora inwestycji.
Firma w swojej strategii uwzględnia interes społeczny, poszukując rozwiązań korzystnych zarówno
dla swoich pracowników, jak i otoczenia, w którym
działa. Firma jest świadoma swojej roli w otaczającej społeczności i dumna, że dzięki jej pomocy
mogą być realizowane szlachetne cele.

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest i pozostanie liderem środkowoeuropejskiego
rynku usług inżynierskich dla energetyki
zawodowej, punktem odniesienia, według
którego inne firmy w regionie będą mierzyć swe wyniki.
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HI STORI A

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA powołano
do życia w 1949 roku jako ekspozyturę ogólnopolskiej centrali. Początkowo zajęło
się ono odbudową zniszczonej infrastruktury energetycznej Śląska. W latach 50.
firma prowadziła prace projektowe dla elektrowni z blokami 50 MW (El. Skawina,
El. Jaworzno II, El. Łaziska). Lata 60. to rozruch pierwszych bloków 120 MW
(El. Łaziska, El. Łagisza, El. Siersza). Projektowanie bloków 200 MW dla licznych
elektrowni krajowych i zagranicznych przypadło na lata 70.

Pod

względem

organizacyjnym

Biuro

przeszło

drogę

od

ekspozytury

centrali, przez status oddziału terenowego, aż do samodzielnej i w pełni
niezależnej firmy. W 1993 roku państwowe przedsiębiorstwo przekształcono
w ENERGOPROJEKT-KATOWICE Spółkę Akcyjną. W 1999 roku – roku obchodów
50-lecia istnienia – firma stała się przedsiębiorstwem całkowicie prywatnym,
niezależnym od instytucji zewnętrznych, w którym 100% udziałów posiadają
pracownicy. Biuro stopniowo zmieniało swój profil – zaczynano od projektowania,
a następnie poszerzono zakres działalności o prace badawcze, usługi typowo
inżynierskie, prace konsultingowe, generalną realizację inwestycji i inżynierię
finansową.

W ponad sześćdziesięcioletnim okresie działalności wykonaliśmy kilkadziesiąt
tysięcy projektów dla różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim
dla energetyki, gromadząc doświadczenia w kompleksowej obsłudze inwestycji
w zakresie projektowania, doradztwa, ekspertyz i analiz technicznych, nadzoru
budowlanego oraz generalnego wykonawstwa.

Od początku istnienia firmy nasi inżynierowie projektowali bloki energetyczne
z kotłami opalanymi węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem, biomasą
oraz kombinacją tych paliw, wśród nich z kotłami konwencjonalnymi, fluidalnymi
i rusztowymi. EPK jest twórcą projektów setek elektrowni, elektrociepłowni
i ciepłowni, w tym kilkunastu elektrowni dieslowskich za granicą.

EPK jest uznaną firmą projektowo-inżynierską w kraju i za granicą, w tym
m.in.: na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, w Czechach, Danii, Finlandii,
Grecji, Holandii, Indiach, Niemczech, Nigerii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji,
na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
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R Y N EK

NASZA OFERTA SKIEROWANA
JEST DO KLIENTÓW Z SEKTORÓW:
energetyki
przemysłu wydobywczego
przemysłu chemicznego
przemysłu hutniczego
przemysłu spożywczego
gospodarki komunalnej

W ZAKRESIE:
energetyki opartej o źródła opalane węglem,
gazem, olejem i biomasą
gospodarki energetycznej
gospodarki wodnej i ściekowej
utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych
automatyzacji i komputeryzacji procesów
energetycznych
ochrony środowiska
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ZA KRE S D Z I A Ł A N I A

W zakres działalności firmy wchodzi kompleksowa obsługa
procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie
funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw,
aż po realizację i rozruch.
W szczególności oferowane usługi obejmują:

PROJEKTY PODSTAWOWE, BUDOWLANE
I WYKONAWCZE
dokumentacja techniczna budynków i budowli, dokumentacja układów
technologicznych, projekty zasilania energetycznego, zabezpieczeń, regulacji
i automatyzacji procesów technologicznych, projekty zaplecza budowy
i technologii wykonania robót budowlano-montażowych, określenie nakładów
rzeczowych (materiały, praca sprzętu i ludzi), projekty do uzyskania pozwoleń
na budowę.
STUDIA WSTĘPNE I LOKALIZACYJNE
uwzględnienie warunków terenowych, wymogów ochrony środowiska,
warunków transportu kolejowego, zaopatrzenia w wodę przemysłową,
składowania odpadów, zasilania energią elektryczną itp.
STUDIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
plany zagospodarowania przestrzennego, analiza stanu technicznego
urządzeń, instalacji, budynków i budowli po długoletniej eksploatacji – ocena
ich żywotności.
POMOC W UZYSKIWANIU CERTYFIKATU JAKOŚCI
ISO 9000
analizy, szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji.
PLANY ENERGETYCZNE MIAST I GMIN
opracowywanie założeń oraz konstruowanie samych planów.
ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE
analizy ekonomiczno-kosztowe i wyceny nakładów inwestycyjnych, wariantowe
analizy doboru urządzeń i całych instalacji technologicznych.
ANALIZY PRZEDPRYWATYZACYJNE
raporty, programy naprawcze, oceny, badania rynku.
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EKSPERTYZY, ANALIZY,
KONSULTING W ZAKRESIE
ENERGETYKI CIEPLNEJ
technologia wytwarzania energii cieplnej,
organizacja systemów ciepłowniczych
w aglomeracjach miejskich.
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
analizy i oceny uciążliwości inwestycji dla
środowiska, technologia odsiarczania spalin,
gospodarka odpadami paleniskowymi,
technologia oczyszczania wody i ścieków
przemysłowych, higienizacja zakładów
przemysłowych, analizy, projekty i konsulting
w zakresie ochrony środowiska.
SPECYFIKACJE PRZETARGOWE,
OPINIOWANIE I EWALUACJA OFERT
organizacja przetargów publicznych, zapytania
ofertowe na dostawę urządzeń i instalacji
technologicznych oraz wykonawstwo robót.
INŻYNIERIA FINANSOWA
pomoc dla miast i gmin w uzyskiwaniu funduszy
Unii Europejskiej na przedsięwzięcia ekologiczne,
pozyskiwanie strategicznych inwestorów
do realizacji inwestycji energetycznych.
REALIZACJA OBIEKTÓW
„POD KLUCZ”
opracowanie koncepcji, projektowanie,
kompletacja dostaw, montaż, rozruch, szkolenie
obsługi, nadzór inwestorski.
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WŁ A D Z E SPÓŁ K I

ZARZĄD
dr inż. Andrzej Kowalski Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
mgr inż. Łukasz Grela Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Michał Woźniczka Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji

RADA NADZORCZA
inż. Tadeusz Pazur Przewodniczący RN
mgr inż. Daniel Habrowski Wiceprzewodniczący RN
inż. Jerzy Hetmańczyk Członek RN
mgr inż. Marek Nikodemski Członek RN
mgr Bernadeta Zyber Członek RN
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SC H E M A T O R G A N I Z A C Y J NY

WA L N E Z G RO M A D Z E N I E A KC J O N A R I U S Z Y

RADA NADZORCZA

D
PREZES Z ARZ ĄDU
DYREK TOR NACZELNY

DP
Członek Zarządu
Dyrektor Produkcji
DsP
Dyrektor
ds. Projektowania

TT
Dział
Zapewnienia
Jakości

A1
Pracownia
Automatyki

B1
Pracownia
Budowlana

TL
Dział Logistyki

B2
Pracownia
Budowlana

C1
Pracownia
Cieplna

AP
Sekcja Poligraﬁi

C2
Pracownia
Cieplna

E1
Pracownia
Elektryczna

TA
Archiwum

DT
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
RTE
Rada Techniczno-Ekonomiczna

J1
Pracownia
Ekon. Kosztowa

I1
Zespół
Inwentaryzacyjno-Geodezyjny

M1
Pracownia
Mechaniczna

K1
Pracownia
Konstrukcyjna

S1
Pracownia
Instalacyjna i
Ochrony
Środowiska

M2
Pracownia
Wodno-Chemiczna

DsK
Dyrektor ds. Koordynacji
Produkcji

MO
Dział
Przygotowania
Ofert
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DR
Radca Prawny

DE
Oddział
ds. Eksportu
Kraje Unii
Europejskiej
G2
Zespół
Gen. Projektanta

GK
Oddział
Księgowości
Główny Księgowy

MP
Dział
Marketingu

MH
Oddział Handlowy

MI
Dział Informacji
Naukowo-Technicznej

TI
Pracownia
Informatyki

G3
Zespół
Gen. Projektanta
G4
Zespół
Gen. Projektanta
G5
Zespół
Gen. Projektanta

S2
Pracownia
Instalacyjna

DK
Dział Spraw
Osobowych
i Obsługi
Zarządu

DW
Pełnomocnik
Dyrektora
ds. El. Turów

DM
Dyrektor
ds. Marketingu

G6
Zespół
Gen. Projektanta

DQ
Pełnomocnik
Kierownictwa
ds. ZSZ

DB
Inspektor
ds. BHP

ASZ
Zakładowa
Służba Zdrowia

DO
Dział Ochrony
Informacji
Niejawnych

KT
Kancelaria
Tajna
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ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA zatrudnia ponad 470 inżynierów i techników,
specjalistów o dużej wiedzy fachowej w projektowaniu i budowie konwencjonalnych
elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz w rozwiązywaniu problemów szeroko
pojętej energetyki.
Oprócz ww. zatrudniamy również szerokie grono specjalistów nauk
ekonomicznych, prawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska, logistyki i wielu innych. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi
w Polsce, przede wszystkim z Politechniką Śląską w Gliwicach. Stawiamy na
ciągłe doskonalenie się naszych pracowników, poprzez rozwinięty system szkoleń
zawodowych i językowych. Pozwala to nam w sposób kompleksowy podjąć
i zrealizować każde zadanie określone w naszej ofercie.
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S P E C J A L I ŚCI

PRACOWNIA AUTOMATYKI A1
Specjaliści w zakresie:
pomiarów przemysłowych i automatyki przemysłowych instalacji technologicznych
gospodarki kablowej AKPiA
komputerowych systemów sterowania automatyki i nadzoru przemysłowych instalacji technologicznych
algorytmów i logiki sterowania
programowania komputerowych systemów DCS i PLC przemysłowych instalacji technologicznych
programowania systemów wizualizacji typu SCADA
kompleksowej realizacji pomiarów, sterowania, automatyki oraz komputerowych systemów
prowadzenia ruchu przemysłowych instalacji technologicznych

PRACOWNIE BUDOWLANE B1 i B2
Specjaliści w zakresie:
projektów architektonicznych i planów zagospodarowania przestrzennego
konstrukcji stalowych i żelbetowych
projektowania dróg i placów

Uprawnienia bez ograniczeń:
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi i projektowania (specjalność
konstrukcyjno-budowlana inżynieryjna)
budowlane do projektowania (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
budowlane do projektowania (specjalność architektoniczna)
Rzeczoznawców budowlanych
Rzeczoznawców ds. BHP
Rzeczoznawca ppoż.

PRACOWNIE CIEPLNE C1 i C2
Specjaliści w zakresie:
doradztwa rozwiązań technologicznych instalacji energetycznych i urządzeń przemysłowych
przygotowania części technicznej dokumentacji przetargowej
analiz, koncepcji, studiów wykonalności, projektów podstawowych, projektów wykonawczych
dla nowych i istniejących obiektów energetycznych
przygotowania ofert na dostawę urządzeń i instalacji technologicznych
ocen ofert, prac konsultingowych i doradczych
ocen projektów i koncepcji przygotowanych przez inne biura projektowe
projektowania przebudowy i modernizacji istniejących elektrowni i elektrociepłowni
projektowania systemów jak również elementów instalacji technologicznych
projektowania obiektów energetycznych opartych na turbinach i silnikach opalanych olejem i gazem
projektowania rurociągów wysoko parametrowych: parowych i wodnych (para świeża, para wtórna
gorąca i zimna, woda zasilająca) wraz z dokumentacją koncesyjną
projektowania rurociągów parowych oraz wodnych niskiego i średniego ciśnienia (główne i pomocnicze
układy chłodzenia)
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projektowania sieci cieplnych (woda, para) oraz optymalizacji pracy istniejących (programy
modernizacji) z uwzględnieniem układów akumulacji ciepła
projektowania kanałów spalin, gorącego i zimnego powietrza
analizy przepływowe CFD w zakresie rurociągów i kanałów technologicznych
Ocena stanu technicznego, trwałości oraz diagnostyka elementów ciśnieniowych
Obliczeń wytrzymałościowych oraz kompensacyjnych wg norm: PN-79/M-34033, EN-13480,
EN-12952, ASME B31.1, ASME B & PVC I
Obliczeń wytrzymałościowych dla wybranej aparatury wg normy: EN-13445, ASME B & PVC VIII, TEMA, API

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA E1
Specjaliści w zakresie:
obliczeń zwarciowych w układach elektroenergetycznych, parametryzacji nastaw zabezpieczeń
elektrycznych i sprawdzania selektywności
doradztwa technicznego doboru układów elektroenergetycznych, przygotowywania wniosków
o wydanie warunków przyłączenia i przeprowadzania negocjacji uzgodnień z Operatorem Systemów
Elektroenergetycznych i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych
projektowania układów zasilania elektrycznego i gospodarki elektroenergetycznej
projektowania układów wyprowadzenia mocy
projektowania układów wzbudzania i regulacji napięcia generatorów
projektowania układów automatycznej synchronizacji generatorów
projektowania układów automatycznej regulacji częstotliwości
projektowania rozdzielnic średniego i niskiego napięcia zasilania potrzeb własnych, blokowych i ogólnych
projektowania układów sterowania, sygnalizacji, pomiarów i zabezpieczeń układów blokowych i urządzeń
w rozwiązaniu konwencjonalnym i nowoczesnej technice mikroprocesorowej
projektowania układów kompensacji mocy biernej
projektowania układów prądu stałego i napięcia gwarantowanego
projektowania instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych
projektowania instalacji uziemień, siatki uziemień obiektów, ochrony przeciwporażeniowej i instalacji
odgromowych
projektowania rozprowadzenia kabli energetycznych i sygnalizacyjnych w obiektach i w terenie
projektowania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru
projektowania instalacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO)
projektowania instalacji teletechnicznych, elektroenergetycznych – telezabezpieczeń, telesygnalizacji,
telemechaniki, traktów światłowodowych
projektowania instalacji Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Sygnalizacji Włamania
i Napadu (SSWiN)
projektowania instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) w technologii cyfrowej IP oraz tradycyjnej
analogowej
projektowania sieci LAN (Lokalne sieci komputerowe, okablowanie strukturalne w technologii
miedzianej i światłowodowej)
projektowanie sieci łączności telefonicznej – technologie POTS, ISDN, VoIP, DECT
projektowania instalacji teletechnicznych ogólnych
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Uprawnienia:
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (specjalność instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)
budowlane do projektowania (specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych)
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń
Rzeczoznawca ds. BHP i Ergonomii w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego
oraz budownictwa przemysłowego – energetyka,
Świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku EKSPLOATACJI
Świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku DOZORU

PRACOWNIA EKONOMICZNO-KOSZTOWA J1
Specjaliści w zakresie:
studiów opłacalności inwestycji modernizacyjnych, odtworzeniowych, rozwojowych i ekologicznych
analizy rynków i strategii marketingowych
optymalizacji doboru instrumentów finansowania przedsięwzięć (doradztwo w pozyskiwaniu kapitału)
biznesplanów
kompleksowych analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw
doradztwa w procesie prywatyzacji
zestawień kosztów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
ewaluacji ofert na realizację inwestycji
obsługi inwestorów w zamówieniach publicznych
kosztorysów wszystkich branż
rozliczeń zakończonych inwestycji dla celów ewidencyjno-podatkowych
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PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA K1
Specjaliści w zakresie:
konstrukcji stalowych i żelbetowych dla budynków i budowli inżynierskich
w pełnym zakresie od koncepcji, przez projekty budowlane do rysunków warsztatowych
architektury obiektów przemysłowych i kubaturowych
zagospodarowania terenu

Uprawnienia:
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
budowlane do projektowania (specjalność architektoniczna)

PRACOWNIA MECHANICZNA M1
Specjaliści w zakresie:
kompletnych układów zasilania obiektów energetycznych w paliwo – węgiel brunatny, węgiel kamienny,
biomasę, olej opałowy, gaz ziemny, gaz koksowniczy
gospodarki odpadami paleniskowymi i sorbentem – instalacje transportu mechanicznego,
pneumatycznego, zbiorników magazynowych, hydrotransport popiołów w postaci „suspensji”, itp.
instalacji ochrony środowiska – instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, układy hermetyzacji,
odpylania, odkurzania, itp.
instalacji wysokociśnieniowego transportu rurociągowego uwodnionych ciał stałych
instalacji wytwarzania, uzdatniania i dystrybucji sprężonego powietrza
instalacji gospodarki olejowej
instalacji amoniakalnych (gazowych, wody amoniakalnej, mocznika)
instalacji przygotowania, sprężania i transportu rurociągami gazu
instalacji zabezpieczeń ppoż. i przeciwwybuchowych, sporządzania dokumentów zabezpieczenia przed
wybuchem

PRACOWNIA WODNO-CHEMICZNA M2
Specjaliści w zakresie:
uzdatniania wody
oczyszczania ścieków przemysłowych
przemysłowego wykorzystania ścieków
przeglądów efektywności przemysłowej systemów wodnych
doradztwa w zakresie optymalizacji techniczno-ekonomicznej systemów wodnych
prowadzenia nadzorów nad budową i uruchamianiem stacji uzdatniania wody/ścieków
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S P E C J A L I ŚCI

PRACOWNIA INSTALACYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA S1
PRACOWNIA INSTALACYJNA S2
Specjaliści w zakresie ochrony środowiska:
ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntów
ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym
gospodarki odpadami
ochrony krajobrazu

Uprawnienia:
budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obiektów

Specjaliści w zakresie instalacji:
wodnych i kanalizacyjnych dla obiektów przemysłowych oraz wszystkich innych rodzajów budownictwa
sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz związanych z nimi obiektów inżynierskich na terenach
przemysłowych i komunalnych
zasilania w wodę systemów ochrony pożarowej obiektów
oczyszczalni ścieków
sieci grzewczych na terenach przemysłowych i komunalnych
instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, systemów oddymiania dla obiektów przemysłowych oraz
wszystkich rodzajów budownictwa
nowoczesnych źródeł ciepła i wykorzystania energii odnawialnej w systemach instalacyjnych budynków
symulacji CFD

Uprawnienia:
budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obiektów
rzeczoznawcy ds. BHP (w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego)
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