
Energoserwis SA w Lublinie od 21 lat 
realizuje swoje usługi dla szeroko rozu-
mianego rynku usług energetycznych. 

W 1991 r. fi rma oferowała usługi w zakresie 
remontów kotłów energetycznych. Oferta ta 
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat była 
systematycznie rozszerzana. Kierunki rozwoju 
fi rmy oraz wzbogacanie asortymentowe oferty 
usługowo-produkcyjnej były dyktowane przez 
potrzeby rynku usług energetycznych. Firma sys-
tematycznie monitoruje te potrzeby i stara się 
w miarę swoich możliwości z wyprzedzeniem 
reagować na zmieniające się oczekiwania rynku.

Firma po kolei wzbogacała swoją ofertę 
o produkcję elementów ciśnieniowych kotłów 
energetycznych i elementów rurociągowych, 
produkcję kotłów energetycznych, kompletację, 
produkcję i montaże kompletnych wysp kotło-
wych, produkcję konstrukcji stalowych, instalacji 
powietrzno-spalinowych, instalacji przygotowa-
nia wody dla potrzeb obiegu energetycznego, 
a ostatnio o instalacje oczyszczania spalin.

Obecnie we współpracy z BTK Tarnowskie 
Góry i Softechnik Wrocław fi rma przygotowuje 
kompleksową ofertę budowy źródeł wytwa-
rzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy do 
25 MWe oraz wynikającej z warunków skojarza-
nia mocy cieplnej w systemie „pod klucz”.

Podstawowym zajęciem Energoserwisu Lublin 
jest projektowanie, produkcja i montaż kotłów 
energetycznych, parowych i wodnych, dedyko-
wanych głównie ciepłowniom i elektrociepłow-
niom. 

Jest to kompleksowa oferta fi rmy w zakresie 
wyspy kotłowej: projektowania, produkcji, mon-
tażu, systemów AKPiA, robót budowlanych, 
rozruchu technologicznego i końcowego etapu 
w postaci przekazania obiektu zamawiającemu. 
Warto zaznaczyć, że fi rma posiada niezbędną 
infrastrukturę oraz techniczne uzbrojenie pra-
cy, gwarantujące produkcję kotłów i elementów 
ciśnieniowych zgodnie z obecnie obowiązujący-
mi standardami na rynku europejskim. Zakres 
oferowanych przez Energoserwis kotłów wod-
nych to 2,5–140  MWt oraz kotłów parowych 
5–150 Mwt.

Stacje uzdatniania wody
Kolejnym działem charakteryzującym Energo-
serwis Lublin SA są stacje uzdatniania wody. 
To dość zaskakująca dziedzina produkcji. Po 
co uzdatnia się wodę w przypadku elektrowni 
i kotłowni? Stacje te produkowane są głównie 
dla potrzeb energetyki i przemysłu. Obiegi pa-
rowo-wodne urządzeń energetycznych muszą 
być zasilane i uzupełniane wodą odpowiednio 
do parametrów obiektu uzdatnioną, czyli zde-
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LUBELSKI ENERGOSERWIS SPECJALIZUJE SIĘ W REALIZACJI KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE ENERGETYKI 
ZAWODOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MONTAŻU OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I LINII TECHNOLOGICZNYCH 
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA WCHODZĄ CENTRALA FIRMY I ZAKŁAD PRODUKCJI 
KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, MIESZCZĄCE SIĘ W LUBLINIE, PRZY ULICY MEŁGIEWSKIEJ, ORAZ ODDZIAŁ W RZE-
SZOWIE, PRZY ULICY SIEMIEŃSKIEGO. FIRMA MA PONAD 20-LETNIĄ TRADYCJĘ I JEST ZNANA W CAŁEJ POLSCE. 

FABRYKA 
KOTŁÓW 
W LUBLINIE WOJCIECh STEPANIUK

Dział Wykonawstwa Lublin wraz z Oddzia-
łem Produkcji Kotłów użytkuje od 2011  r. 
nową halę produkcyjną o powierzchni 4,1 
tys. m2, wyposażoną w suwnice 20 t, 8 t 
i 2×5 t oraz trzynawową halę produkcyj-
ną o powierzchni 3,6 tys. m2 wyposażoną 
w suwnice 2×5 t i 12 t.

Maszyny i urządzenia umożliwiają produk-
cję kotłów energetycznych, ścian mem-
branowych kotłów, kolektorów i komór, 
konstrukcji stalowych oraz innych elemen-
tów kotłów i instalacji przykotłowych. Na 
to wyposażenie składają się między innymi: 
dwie linie do profesjonalnego wykonywania 
ścian membranowych kotłów, wyposażone 
w dwa czteropalnikowe automaty do spa-
wania ścian szczelnych (membranowych) 
DEUMA, giętarka do zaginania (gięcia) ścian, 
kalibrator do płaskownika, śrutownica do 
„potokowego” śrutowania rur i płaskownika, 
specjalistyczny automat do owiercania ko-
mór i kolektorów o długości 12 mb i średni-
cy 159–600 mm, automat do łączenia ścian 
szczelnych ESAB (spawanie liniowe łukiem 
krytym), automat do obwodowego spawa-
nia w zakresie średnic 159–600 mm ESAB, 
automat do gazowego cięcia i wycinania 
blach o grubości do 380 mm i nośności stołu 
do 2 t ECKERT, komplet obrabiarek, w tym 
tokarki, frezarki, wiertarki, gilotyna do cięcia 
blach o szerokości do 3100  mm i grubo-
ści do 13 mm oraz gilotyna do cięcia blach 
o grubości do 20 mm, wyżarzarka oporowa 
heatmaster o mocy 120 kW, stanowisko do 
czyszczenia i malowania, w tym komora do 
czyszczenia o wymiarach 18×6 m i malowa-
nia 18×12 m oraz zgrzewarki do zgrzewania 
elementów rurociągów z tworzyw sztucz-
nych doczołowo i mufowo.

Ponadto znajdują się tam podręczny sprzęt 
i narzędzia, w tym sprzęt spawalniczy wio-
dących fi rm, który stanowi konieczne 
i wystarczające uzupełnienie infrastruktury 
technicznej. Pozwala to świadczyć usługi na 
najwyższym poziomie.

W budynku znalazło się również zaplecze 
socjalne o bardzo wysokim standardzie, 
uzupełniający infrastrukturę w Lublinie. 
Świadczy ono o tym, że dbałość o pracow-
nika i respektowanie jego praw jest najwyż-
szym priorytetem spółki.

Nowa Hala w Lublinie



GŁÓWNYMI ODBIORCAMI NASZYCH PRODUKTÓW SĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻ:

■ energetycznej  ■ cementowej i wapienniczej  ■ chemicznej  ■ koksowniczej  ■ metalurgicznej  ■ hutniczej  ■ górniczej  ■ pieczarkarskiej

REM-MASZ mgr inż. Anna Kliś 
43-300 Bielsko-Biała | ul. Grunwaldzka 42 
tel.fax 33 810 16 51 | tel. 33 814 30 00
e-mail: rem-masz@list.pl | e-mail: info@rem-masz.pl

www.rem-masz.pl

FIRMA REM-MASZ ISTNIEJE OD 1995 ROKU. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI JEST PRODUKCJA I REALIZACJA DOSTAW:

■ Kompensatorów tkaninowych
■ Tkanin aeracyjnych
■ Uszczelnień hybrydowych

■ Tkanin technicznych
■ Geotkanin polipropylenowych
■ Mat � ltracyjnych

■ Uszczelnień z papieru ceramicznego
■ Poduszek termoizolacyjnych
■ Przepon kompensacyjnych

Jesteśmy fi rmą grupy REITZ Holding, wyłącznym przedstawicielem producenta 
wentylatorów promieniowych Reitz Ventilatoren na Polskę. Oferujemy wenty-
latory promieniowe najwyższej jakości oraz zapewniamy wsparcie techniczne, 
serwis oraz części zapasowe wentylatorów już pracujących.

Reitz Wentylatory Polska Sp. z o.o.
61-248 Poznań | ul. Dziadoszańska 10

Tel. 61 62 42 772 | E-mail: gwp@reitz-wentylatory.pl

serwis oraz części zapasowe wentylatorów już pracujących.serwis oraz części zapasowe wentylatorów już pracujących.serwis oraz części zapasowe wentylatorów już pracujących.

Reitz Wentylatory Polska Sp. z o.o.Reitz Wentylatory Polska Sp. z o.o.Reitz Wentylatory Polska Sp. z o.o.

Wentylator typu KXE

Wentylator typu RGE

Wentylator typu MAE

Wentylator typu MXE

www.reitz-wentylatory.pl

Urządzenia do ochrony powietrza i odpylania kotłów rusztowych
(Filtry workowe, � ltrobicyklony, instalacje odpylające)

Oferujemy:

Urządzenia dla energetyki (m.in. ruszty mechaniczne, 
schodkowe, instalacje do spalania biomasy, odżużlacze)

Linie technologiczne do produkcji pelletu z biomasy
konstrukcje stalowe, urządzenia dla infrastruktury

Oferujemy:

Działamy na rynku nieprzerwanie od 36 lat

Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
26-220 Stąporków | ul. Górnicza 3 | Tel. +48 (41) 37 410 16 | Fax: + 48 (41) 37 417 12
e-mail: zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl

SYSTEMY ROZDZIAŁU ENERGII

KOMPLEKSOWA REALIZACJA

TECHNIKA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO

SYSTEMY NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

SYSTEMY STEROWANIA, WIZUALIZACJI I AKPiA

www.spinsa.com.pl
Partner:

 GE Energy Industrial Solutions

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
„SPIN” S.A.

61-248 POZNAŃ, ul. Dziadoszańska 10
Tel.: +48 61 87 17 800, fax: +48 61 87 17 801

e-mail: biuro@spinsa.com.pl

mineralizowaną. „W przeciwnym wypadku urządzenia te zostaną znisz-
czone w ciągu kilku miesięcy poprzez odkładanie się na powierzchniach 
wewnętrznych zanieczyszczeń, głównie krzemionki, tworzącej warstewkę 
izolacji i w efekcie zniszczenie części ciśnieniowej kotła wskutek przegrza-

nia materiału rur kotłowych – wyjaśnia Mieczysław Fornal, prezes Zarządu 
Energoserwis SA Lublin. – Stacje uzdatniania wody oferujemy w systemie 
„pod klucz” we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi o wydaj-
ności i technologii wynikającej z potrzeb zamawiającego. Największą stację 
uzdatniania wody – o wydajności 850 m3/h wody zdemineralizowanej – 
przekazaliśmy inwestorowi, Zakładom Azotowym Puławy, w 2010 r. My-
ślę, że jest to największy tego typu obiekt w Polsce” – dodaje Mieczysław 
Fornal.

Budowa stacji uzdatniania wody wymaga innych umiejętności, technicz-
nego uzbrojenia pracy, a szczególnie kadry wykonawczej o określonych 
kwalifikacjach. „Prace wykonujemy na podstawie projektów własnych i po-
wierzonych. Oferujemy każdorazowo komplet usług, w tym kompletację 
dostaw, montaż i uruchomienie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu tego rodzaju usług i prac. W ostatnich latach wykonaliśmy 

wiele znaczących realizacji. Dotyczy to między 
innymi, jak wspomniałem, Instalacji Deminerali-
zacji Wody I o łącznej wydajności 850 m3/godz. 
w Zakładach Azotowych Puławy, modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody w EC WSK Rzeszów, 
Elektrowni Połaniec, modernizacji Stacji Uzdat-
niania Wody w EC Gdynia oraz EC Łódź, EC 
Katowice i dla miasta Starachowice” – wylicza 
Mieczysław Fornal. 

Spawalnictwo i obróbka  
cieplna
Elektroserwis SA Lublin wykonuje usługi spawal-
nicze i inną związaną z technologią spawania ob-
róbkę cieplną. Presja na obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych wiąże się ze stałym podwyższa-
niem sprawności wytwarzania energii elektrycz-
nej i cieplnej. Nowe zaawansowane technologie 
wytwarzania determinują konieczność stosowa-
nia wysokostopowych stali ferrytycznych i au-
stenitycznych w budowie kotłów, a to pociąga 
za sobą konieczność stosowania nowych tech-
nologii spawania. „Energoserwis jest oczywiście 
przygotowany do takiej działalności” – mówi 
Mieczysław Fornal. 

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urzą-
dzeń Energetycznych Energoserwis specjalizuje 
się w spawaniu elementów urządzeń ciśnienio-
wych, rurociągów i konstrukcji stalowych. Firma 

posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę spawa-
czy, legitymującą się certyfikatami niezależnych 
jednostek. 

laboratorium badań  
materiałowych
Do realizacji usług w zakresie produkcji urzą-
dzeń ciśnieniowych dla energetyki niezbędne 
jest posiadanie laboratorium badań materiało-
wych oraz służb kontroli jakości. Każdy proces 
technologiczny wymaga skutecznego nadzo-
ru. Dzięki służbom kontroli jakości oraz pra-
cownikom laboratorium oferowane usługi 
zapewniają wysoką jakość. „Dziś rynek usług 
energetycznych nie toleruje bylejakości, dla-Mieczysław Fornal to człowiek sukcesu. Ukończył studia na Politechni-

ce Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. 
Bezpośrednio po studiach pracował w Elektrowni Kozienice. W 1973 r. 
został oddelegowany na rozruch Elektrowni Tuzla w dawnej Jugosławii, 
gdzie spędził ponad rok. W 1983 r. wyjechał na trzyletni kontrakt do 
Turcji. Był tam głównym mechanikiem budowy Elektrowni Yatagan. Po 
powrocie do Polski przez pięć lat pracował w Zakładach Remontowych 
Energetyki Lublin. Własnym biznesem zajął się w roku 1991. Założył 
wtedy Przedsiębiorstwo Remontów i Montaży Urządzeń Energetycz-
nych Energoserwis, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku prezesa.  
W ciągu 20 lat firma dorobiła się uznanej, rozpoznawalnej marki. Na 
rynku usług energetycznych jest postrzegana jako solidny partner. 
Energoserwis to czwarty co do wielkości producent kotłów energe-
tycznych w Polsce.

Mieczysław Fornal twierdzi, że w biznesie podstawą dobrego funkcjo-
nowania firmy jest praca w zespole kompetentnych ludzi, którzy mają 
wyraźnie zdefiniowane cele swojego działania. Poza tym niezbędne jest 
wyczucie rynku i jego potrzeb, stałe monitorowanie i dostosowywa-
nie oferty. Trzeba być elastycznym, solidnym i przewidywalnym. Każdy 
prawdziwy biznesmen potrafi stworzyć dobry zespół ludzi i nim zarzą-
dzać. Na podstawie analizy rynku umie odpowiednio się w nim ulo-
kować, znaleźć niszę, w której w sposób harmonijny można rozwijać 
firmę. Musi umieć oceniać ryzyko podejmowanych działań i właściwie 
reagować na wahania rynku. To przepis na sukces firmy.

CZY WIESZ, ŻE...
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PODSTAWOWYM ZAJęCIEM 
ENERGOSERWISU LUBLIN JEST 

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I MONTAż 
KOTŁóW ENERGETYCZNYCh, PAROWYCh 
I WODNYCh, DEDYKOWANYCh GŁóWNIE 

CIEPŁOWNIOM I ELEKTROCIEPŁOWNIOM



Biuro Techniki Kotłowej Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w styczniu 1994r. W tym 
czasie byliśmy prekursorami rozwiązań technicznych, które są obecnie stosowane jako standardowe w prze-
myśle kotłowym. 

Ich wprowadzenie spowodowało znaczny wzrost sprawności kotłów, zmniejszenie uciążliwości do otoczenia  (speł-
niają normy ochrony środowiska i znacznie poprawiają komfort obsługi). Ze względu na uwarunkowania ekono-
miczne (wysokie koszty gazu ziemnego i oleju) opracowania biura dotyczyły głównie kotłów opalanych węglem. 

Opracowanie dokumentacji nowoczesnych kotłów:
■ wodnych dla ciepłownictwa o wydajności cieplnej 2,5÷40 MW
    w ilości ponad 140 szt.,
■ parowych dla energetyki przemysłowej o wydajności parowej 10÷55
    t/h tj. 32 szt. w tym jak dotąd jedyny parowy kocioł węglowy-rusztowy 
    OR27-N jaki Polski przemysł kotłowy sprzedał do Niemiec,
■ aktualnie montowany jest parowy kocioł rusztowy OR55-N 
    o wydajności parowej 55,0 t/h w Mołdawii.

Opracowanie dokumentacji parowych kotłów o wydajności 38,0 t/h pary 
opalanych gazem gardzielowym z wytopu rudy miedzi, które w prosty 
sposób mogą być adoptowane do spalania węgla w przypadku zakoń-
czenia wytopu rudy.

Opracowanie dokumentacji kotła odzysknicowgo o wydajności 
27 t/h pary zabudowanego w Rosji na wysokości +55m, 
na otwartej przestrzeni w warunkach atmosferycznych ±40 oC.

Ponadto kilkaset kotłów  wodnych i parowych zmodernizowanych 
wg dokumentacji Biura Techniki Kotłowej Sp. z o.o.

BIURO TECHNIKI KOTŁOWEJ Spółka z o.o.
TARNOWSKIE GÓRY
ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry
Tel./Fax: (32) 284 12 90, (32) 381 35 80
Kom.:501 384 140, 502 384 140
e-mail: biuro@btk.info.pl

O nowoczesności rozwiązań w/w kotłów, świadczą ich bar-
dzo wysokie sprawności eksploatacyjne. 

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie pod adresem 

www.btk.info.pl

Projekty kotłów przemysłowych i ciepłowniczych

Projekty modernizacji kotłowni

Nadzory autorskie

Doradztwo techniczne

 wodnych dla ciepłownictwa o wydajności cieplnej 2,5÷40 MW wodnych dla ciepłownictwa o wydajności cieplnej 2,5÷40 MW wodnych dla ciepłownictwa o wydajności cieplnej 2,5÷40 MW

parowych dla energetyki przemysłowej o wydajności parowej 10÷55parowych dla energetyki przemysłowej o wydajności parowej 10÷55
    t/h tj. 32 szt. w tym jak dotąd jedyny parowy kocioł węglowy-rusztowy     t/h tj. 32 szt. w tym jak dotąd jedyny parowy kocioł węglowy-rusztowy 

Opracowanie dokumentacji parowych kotłów o wydajności 38,0 t/h pary Opracowanie dokumentacji parowych kotłów o wydajności 38,0 t/h pary Opracowanie dokumentacji parowych kotłów o wydajności 38,0 t/h pary Opracowanie dokumentacji parowych kotłów o wydajności 38,0 t/h pary 
opalanych gazem gardzielowym z wytopu rudy miedzi, które w prosty opalanych gazem gardzielowym z wytopu rudy miedzi, które w prosty opalanych gazem gardzielowym z wytopu rudy miedzi, które w prosty 
sposób mogą być adoptowane do spalania węgla w przypadku zakoń-sposób mogą być adoptowane do spalania węgla w przypadku zakoń-sposób mogą być adoptowane do spalania węgla w przypadku zakoń-sposób mogą być adoptowane do spalania węgla w przypadku zakoń-sposób mogą być adoptowane do spalania węgla w przypadku zakoń-

Opracowanie dokumentacji kotła odzysknicowgo o wydajności Opracowanie dokumentacji kotła odzysknicowgo o wydajności 

C.C.

Ponadto kilkaset kotłów  wodnych i parowych zmodernizowanych Ponadto kilkaset kotłów  wodnych i parowych zmodernizowanych 

Ważniejsze osiągnięcia Biura Techniki Kotłowej Sp. z o.o.

Systemy automatyki oferowane przez  rmę Softechnik oparte są na 
wiedzy i wieloletnim doświadczeniu zawodowym założycieli 
i pracowników spółki oraz charakteryzują się najwyższym 
poziomem nowoczesności i innowacyjności.

Zakres oferty obejmuje:
■ Automatyzację ciepłowni i elektrociepłowni,
■ Systemy automatyki układów kogeneracyjnych,
■ Automatyzację kotłów węglowych i biomasowych,
■ Modernizację i automatyzację układów hydraulicznych,
■ Komputerowe systemy nadrzędne.

Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. świadczy usługi w zakresie projektowania, 
oprogramowania, instalacji oraz uruchamiania nowoczesnych i innowacyjnych systemów 
automatyki w Energetyce Cieplnej i Przemysłowej.

Systemy Automatyki w Energetyce Cieplnej i Przemysłowej

Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A.
50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 6b/6
tel.: +48 71 79 493 10, fax: +48 71 79 493 20
www.softechnik.pl, softechnik@softechnik.pl

www.softechnik.pl

ności, statyczne próby rozciągania, statyczne 
próby zginania, badania staloskopowe przeno-
śnym spektrometrem rentgenowskim, badania 
wideoendoskopowe i pomiary grubości powłok 
lakierniczych.

Laboratorium Badań Materiałowych w 2001  r. 
zyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. 
Badania mogą być wykonywane w pomieszcze-
niach Energoserwisu SA lub w terenie, w miej-
scach wskazanych przez klienta. LBM wykonuje 
badania metodami nieniszczącymi (NDT), tj. MT, 
PT, RT, UT, VT, określenie składu chemiczne-
go staloskopem, pomiary grubości powłok 
malarskich oraz niszczące (DT), tj. próby roz-
ciągania, zginania, udarność, badania makro-
skopowe i pomiary twardości hV.

kondycja energoSerwiSu 
Rok 2012, mimo trwającego kryzysu, był naj-
lepszym w 21-letniej historii firmy. To cieszy 
prezesa Mieczysława Fornala, który mówi 
wprost, że firma rośnie w siłę. „Mamy najwyż-
szą sprzedaż od 21 lat i rentowność działalno-
ści gospodarczej na przyzwoitym poziomie” 
– wylicza. Firma się rozwija. „Dozbrajamy 
nasz park maszynowy, a to bardzo ważne” – 
dodaje prezes Fornal. 

Wszędobylski kryzys nie ominął jednak lu-
belskiej firmy. „Myślę, że skutki nadciągającej 
recesji są widoczne na rynku. Dużo trudniej 
choćby pozyskać zamówienia na rok 2013. 

W dużej mierze jest to wina opieszałości 
naszych polityków w zakresie jasnego i per-
spektywicznego tworzenia prawa w obszarze 
polityki klimatycznej, skutecznie opóźniająca 
rozpoczęcie szeregu zadań inwestycyjnych 
w energetyce – mówi Mieczysław Fornal. 
– Każda firma prowadzi działalność gospo-
darczą w określonych uwarunkowaniach 
prawnych. Trzeba mieć dużą wiedzę w tym 
zakresie, aby poprzez regulacje prawne ste-
rować gospodarką” – dodaje prezes.

Każda firma ma w zakresie optymalizacji kosztów 
własne, dostosowane do specyfiki firmy, mecha-
nizmy. Firma Energoserwis wykonuje usługi, na 
które jest przygotowana technicznie. Te, które 
można kupić na rynku taniej, bez zahamowań 
zleca innym firmom, natomiast klientom oferuje 
usługę kompleksową. To oczywiście jeden z sze-
regu działających w firmie mechanizmów.

bizneS w lublinie i rzeSzowie
W Lublinie przecinają się droga krajowa nr 17, 
z Warszawy do przejścia granicznego z Ukrainą 
hrebenne–Rawa Ruska, i droga krajowa nr 19 
z Białegostoku do Rzeszowa. Lublin to również 
ważny węzeł kolejowy, choć śmiało można po-
wiedzieć, że kolej na Lubelszczyźnie jest w ago-
nii, ponieważ zamknięto kilka ważnych szlaków 
kolejowych i zlikwidowano szereg połączeń pa-
sażerskich. Za to dzięki otwartemu niedawno 
w podlubelskim Świdniku Portowi Lotniczemu 
Lublin całe województwo zyskało cywilne połą-

tego nasze służby wykonują wiele procesów 
kontrolnych – opowiada prezes Fornal. – Są to 
badania radiograficzne rentgenowskie i izoto-
powe, badania magnetyczno-proszkowe, bada-
nia penetracyjne, badania wizualne” – wylicza.

ale to nie wSzyStko 
Laboratorium wykonuje także szereg badań, 
między innymi: pomiary twardości twardościo-
mierzami stacjonarnymi i przenośnymi, badania 
makroskopowe złączy spawanych, próby udar-
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Mieczysław Fornal
prezes Energoserwis



Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach istnieje od 1947 roku, a od roku 1993 jest 
Spółką Akcyjną i posiada osobowość prawną zgodną z Kodeksem Spółek Handlowych. W październiku 
2010 Biuro weszło w skład Grupy Kapitałowej POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Warszawa. 

Od lipca 2012 właścicielem 98,5% akcji CBKK S.A. jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. 
Od początku swojego istnienia CBKK zajmuje się głównie projektowaniem wszelkiego rodzaju 
kotłów i urządzeń energetycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. 

Wykonujemy projekty i wszelkiego rodzaju specjalistyczne opracowania inżynierskie wraz 
z obsługą warsztatu, montażu i uruchomień w zakresie:

■ Kotłów parowych i wodnych różnego przeznaczenia 
■ Palenisk, podawania paliw, kanałów spalin
■ Konstrukcji nośnych, podestów, obmurzy, izolacji
■ Układów automatyki, sterowania, wizualizacji
■ Wymienników, podgrzewaczy, zbiorników, chłodnic, stacji odgazowania wody

Centralne Biuro 
Konstrukcji Kotłów S.A.
42-600 Tarnowskie Góry

 ul. Opolska 23
tel.: 48 32 285 46 21
 fax: 48 32 285 26 37

e-mail: cbkk@cbkk.com.pl

www.cbkk.com.pl

Fabryka Wentylatorów
„OWENT” sp. z o.o.

32-300 Olkusz
Aleja 1000-lecia 2a

Tel.:  32 643 34 55
Fax: 32 754 76 23

WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE

WWW.OWENT.PL

POWIETRZE WTÓRNE
POWIETRZE PIERWOTNE

RECYRKULACJA SPALIN
WYCIĄG SPALIN

czenia z wieloma miastami w Europie. Na lotnisku brakuje jedynie termi-
nalu CARGO.

Czy w Lublinie trudno jest prowadzić biznes? Zdaniem prezesa Fornala 
podstawowy problem to brak przygotowanej kadry dla działalności pro-
dukcyjnej, a szkolnictwo na Lubelszczyźnie wyspecjalizowało się w „pro-
dukcji bezrobotnych”. „Bardzo prostym przykładem na poparcie tej tezy 
jest fakt, że na Lubelszczyźnie trudno znaleźć na rynku ludzi przygotowa-
nych do obsługi maszyn produkcyjnych czy spawaczy”.

Dlatego Energoserwis SA Lublin ma również swój oddział w Rzeszowie. 
„Nasz oddział w Rzeszowie jest wyspecjalizowany i przygotowany do pro-
dukcji ciśnieniowych elementów giętych. Produkujemy podgrzewacze wody 
i przegrzewacze pary kotłów energetycznych” – wylicza Mieczysław Fornal.

Zaplecza produkcyjne w Lublinie i Rzeszowie, a także Laboratorium Badań 
Materiałowych są wyposażone w sprzęt i maszyny produkcyjne, głównie 
na potrzeby produkcji kotłów energetycznych i elementów ciśnieniowych 
dla energetyki. Oczywiście, te zaplecza produkcyjne i ich wyposażenie po-
zwalają na produkcję instalacji i innych elementów wyposażenia obiektów 
energetycznych. Powierzchnia hal produkcyjnych, którymi dysponuje fir-
ma, to blisko 10 tys. m2. 

Produkty firmy Energoserwis Lublin SA nie są wyrobami standardowy-
mi. Każde rozwiązanie techniczne i technologiczne jest dostosowane do 

Priorytetowym celem prowadzonej przez spółkę polityki jakości jest 
uzyskanie wysokiego standardu wyrobów i usług, wykonywanych 
terminowo z najwyższą starannością, uwierzytelnioną wszelkimi nie-
zbędnymi badaniami, certyfikatami i świadectwami. Przejawem takiego 
działania jest wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością 
opartego na procedurach jakości ISO 9001 oraz wdrożenie wymagań 
Dyrektywy 97/23/UE, umożliwiających znakowanie wyrobów ciśnie-
niowych znakiem CE.

Firma zapewnia rozwiązania kompleksowe, uwzględniające niestandar-
dowe wymagania i oczekiwania odbiorców. Gwarantuje wysoką jakość 
wyrobów i usług za umiarkowaną cenę.

Firma postawiła na najwyższej klasy kadrę inżynieryjno-techniczną 
i pracowniczą. Wykorzystuje wysokiej jakości sprzęt, park maszynowy 
i nowoczesne technologie oraz profesjonalną i efektywną organizację 
pracy połączoną z kompetentnym zarządzaniem procesami. 

Polityka jakości

oczekiwań klienta. Każda usługa, każdy produkt to indywidualny projekt 
spełniający wymagania zamawiającego. „Obecnie firma zarówno kadrowo, 
jak i od strony potencjału ekonomicznego oraz technicznego jest przygo-
towana do realizacji kompletnych bloków energetycznych produkujących 
energię cieplną i elektryczną, wykorzystując jako paliwo węgiel i różnorod-
ne paliwa biomasowe. Ten produkt dedykujemy głównie elektrociepłow-
niom, zarówno przemysłowym, jak i zawodowym” – opowiada prezes 
Mieczysław Fornal. ■
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LABORATORIUM WYKONUJE TAKżE 
SZEREG BADAń, MIęDZY INNYMI: POMIARY 
TWARDOŚCI TWARDOŚCIOMIERZAMI 
STACJONARNYMI I PRZENOŚNYMI, 
BADANIA MAKROSKOPOWE ZŁąCZY 
SPAWANYCh, PRóBY UDARNOŚCI, 
STATYCZNE PRóBY ROZCIąGANIA, 
STATYCZNE PRóBY ZGINANIA, BADANIA 
STALOSKOPOWE PRZENOŚNYM 
SPEKTROMETREM RENTGENOWSKIM, 
BADANIA WIDEOENDOSKOPOWE 
I POMIARY GRUBOŚCI POWŁOK 
LAKIERNICZYCh


