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P

owstanie firmy Envirotech było ściśle powiązane z transformacją ustroju
gospodarczego w Polsce, która miała miejsce w latach 1988-1989. Gdy
w 1988 roku uchwalono ustawę o działalności gospodarczej, wprowadzającą rewolucyjną w czasach socjalizmu zasadę wolności gospodarczej i równości
podmiotów gospodarczych, nastąpił znaczący wzrost udziału sektora prywatnego
w gospodarce i jego prawne zrównanie z sektorem państwowym. Liberalizacja polityki gospodarczej i plany transformacji gospodarki socjalistycznej w wolnorynkową
skłaniały wielu przedsiębiorczych ludzi do zakładania prywatnych spółek. W takich
okolicznościach, 9 czerwca 1989 roku został podpisany akt notarialny założenia
firmy Envirotech.
Prezesem zarządu firmy Envirotech
nieprzerwanie od 30 lat jest inicjator
powstania spółki, absolwent Politechniki Poznańskiej, Janusz Tomaszkiewicz,
który wraz z kolegami ze studiów rozwija firmę zgodnie z wizją zakładającą,
by klientom oferować wyłącznie proekologiczne, najnowocześniejsze technologie
i tym samym wymiernie przyczyniać się
do ochrony środowiska. Dlatego Envirotech specjalizuje się w świadczeniu
skomplikowanych usług inżynierskich
i kładzie jednocześnie duży nacisk na
nieustanne rozwijanie kwalifikacji zawodowych pracowników, zgłaszając ich do

62

udziału w różnorodnych szkoleniach
i kursach z zakresu nowych technologii
i osiągnięć inżynierii. Dzięki takiemu
podejściu i zaangażowaniu w rozwój pracowników Envirotech świadczy usługi
na najwyższym poziomie i osiąga sukcesy biznesowe, czego potwierdzeniem
są zdobyte podczas 30-letniej działalności firmy liczne nagrody i wyróżnienia.
Envirotech jest między innymi
dwukrotnym laureatem prestiżowego
wyróżnienia Złoty Instalator, przyznanego przez Polską Korporację Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klima-
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tyzacji, które otrzymał w 1993 roku za wzorowe kompleksowe wykonawstwo węzłów i instalacji grzewczych
i w roku kolejnym za organizację szkolenia branżowych
specjalistów oraz wydanie książki pt. Energooszczędne
układy zaopatrzenia budynków w ciepło. Budowa
i eksploatacja. Działania firmy Envirotech są również
dostrzegane i nagradzane przez instytucje państwowe,
organizacje branżowe oraz inne niezależne jednostki,
co potwierdza między innymi otrzymane przez firmę
w 1998 roku wyróżnienie i tytuł Przedsiębiorstwo Fair
Play, przyznane w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym za wybitne osiągnięcia w zakresie jakości robót instalacyjnych, znaczącą
pomoc w publikacji książek naukowych, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy oraz szeroką działalność
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Od 2001 roku
Envirotech jest aktywnym członkiem Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie.
Pierwsze zlecenia usługowe, które firma zrealizowała, związane były z modernizacją instalacji c.o.
i c.w.u. dla spółdzielczości mieszkaniowej i polegały na
wymianie przygrzejnikowych zaworów odcinających
na zawory termostatyczne, zamianie systemu odpowietrzania instalacji c.o. z centralnego na indywidualne, regulacji hydraulicznej instalacji, opomiarowaniu
rozdzielni ciepła oraz chemicznym czyszczeniu instalacji. W dalszej kolejności firma rozwijała swoje usługi
związane z modernizacją węzłów cieplnych, zastępując
węzły hydroelewatorowe na węzły wymiennikowe lub na
węzły zmieszania pompowego oraz zajmowała się opomiarowaniem sieci ciepłowniczych. W wykonywanych
układach i instalacjach w dużej mierze wykorzystywała
urządzenia duńskiego koncernu Danfoss, które importowała bezpośrednio od producenta. Skala importu była
tak duża, że Królestwo Danii w 1993 roku przyznało
indywidualnie panu Januszowi Tomaszkiewiczowi, jako
przedstawicielowi firmy, Medal Honorowy Księcia Henryka oraz Dyplom The National Association for Danish
Enterprise za wybitne osiągnięcia w rozwoju współpracy
handlowej z duńskimi przedsiębiorcami.
W kolejnych latach działalności zakres usług firmy
ulegał poszerzeniu o budowę i modernizację źródeł
ciepła, a w okresie głębokiego kryzysu branży budowlanej w latach 2000-2003 firma postawiła na rozwój
usług z zakresu sektora wodno-ściekowego, oferując
usługi związane z budową bądź modernizacją stacji
uzdatniania wody, pompowni i przepompowni oraz
oczyszczalni ścieków. Często zdarzało się, że Envirotech
był wybierany do realizacji wspomnianych inwestycji
między innymi dlatego, że wywodzi się z Wielkopolski,
bowiem inwestorzy cenią sobie poznańską solidność
i jakość wykonywanych usług.
Aktualnie Envirotech oferuje pakiet usług dedykowanych przedsiębiorstwom z różnych działów gospodarki, aktywnie uczestnicząc zarówno w rozwoju
indywidualnych jednostek organizacyjnych jak i różnorodnych gałęzi przemysłu. Co istotne, zapewnia pakiet
kompleksowych usług, tj.: doradztwo techniczne, projek3/2019 Forum Eksploatatora
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towanie, sprzedaż i kompletację urządzeń, usługi wykonawcze oraz serwis zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji.
Szeroka oferta firmy obejmuje usługi dotyczące
budowy oraz modernizacji: ciepłowni i kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem ziemnym, olejem
opałowym lub paliwami stałymi (węglem i biomasą),
oczyszczalni ścieków, komunalnych i przemysłowych
stacji uzdatniania wody, węzłów cieplnych, instalacji
wewnętrznych (c.o., c.w.u., wod.-kan.), pompowni i przepompowni oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach świadczonych usług Envirotech
wykonuje także systemy automatycznej regulacji, sterowania i wizualizacji procesów zachodzących w instalacjach oraz sieciach sanitarnych i technologicznych.
Szczególnie poleca swoje usługi związane z opomiarowaniem i regulacją sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o dużych średnicach i natężeniach przepływu
w celu dokonywania rozliczeń i pomiarów technologicznych przepływu pary, wody, ścieków i innych mediów
oraz energii cieplnej. Należy podkreślić, że usługi te
świadczy praktycznie od momentu powstania firmy,
w związku z czym posiada w tym obszarze ogromne
doświadczenie.
W ostatnich latach, w związku z dużym wsparciem finansowym Unii Europerskiej skłaniającym do
inwestowania w przyjazne środowisku rozwiązania
technologiczne służące do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
Envirotech wykonuje układy kogeneracyjne (ORC) do
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
zasilane biogazem, instalacje biogazowe pracujące na
odpadach organicznych (w tym odpadach z oczyszczalni
ścieków), instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne
oraz systemy grzewcze wykorzystujące pompy ciepła.
Oferowane przez firmę rozwiązania, dzięki wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (energii biomasy oraz
energii słonecznej i geotermalnej), chronią środowisko
przed emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych oraz obniżają koszty wytwarzania energii.
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Bogata oferta usługowo-handlowa sprawia, że
z usług firmy Envirotech korzysta szereg przedsiębiorstw, w tym: urzędy miast i gmin, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przedsiębiorstwa wodociągów
i kanalizacji, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy
nieruchomości, szpitale i placówki medyczne oraz
zakłady przemysłowe (głównie z sektora spożywczego,
chemicznego i paliwowo-energetycznego). Firma współpracuje również z licznymi firmami wykonawczymi
i handlowymi.
Envirotech dba o promocję oraz działania public
relations, dostrzegając w nich możliwość przekazania
rzetelnej informacji o swojej ofercie usługowo-handlowej oraz przybliżenia wypracowanego na przestrzeni
lat wizerunku specjalistycznego przedsiębiorstwa o tradycjach inżynierskich. Firma korzysta z różnorodnych
form przekazu, trafiając w ten sposób do bardzo szerokiego grona klientów. Ściśle współpracuje z czasopismami branżowymi, za pośrednictwem których informuje o swoich realizacjach i osiągnięciach oraz publikuje
artykuły na temat interesujących zagadnień z dziedziny
inżynierii środowiska. Współpracuje ponadto z uczelniami technicznymi (głównie z Politechniką Poznańską,
z której wywodzi się większość pracowników firmy) oraz
organizacjami branżowymi, organizując konferencje
naukowo-techniczne oraz biorąc udział w innych przedsięwzięciach ukierunkowanych na prezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, takich jak np.
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN oraz targi Budma.
Firma była jednym z inicjatorów powstania Międzynarodowych Targów Instalacyjnych „Instalacje”, odbywających się w Poznaniu, na których przez wiele lat prezentowała swoją ofertę.
Kontynuacją działań, mających na celu propagowanie wiedzy na temat firmy oraz zagadnień branżowych, jest prowadzona przez Envirotech działalność
wydawnicza. Envirotech opublikował książki, z których
część jest obecnie traktowana jako podręczniki akademickie – źródło wiedzy dla studentów politechnik
i innych wyższych uczelni technicznych. Pierwszym
tego typu wydawnictwem była książka Energooszczędne

układy zaopatrzenia budynków w ciepło pod redakcją
prof. dr. inż. Edwarda Szczechowiaka. Kolejnymi
pozycjami z tego zakresu były publikacje: Przetwornice częstotliwości mgr. inż. Lecha Ptaszyńskiego oraz
Przepływy cieczy w przewodach prof. dr. hab. inż. Czesława Grabarczyka. Ostatnią publikacją, wydaną przez
Envirotech w 2016 roku, jest książka autorstwa jednego
z pracowników firmy, dr. Eugeniusza Klaczyńskiego, pt.
Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji, przedstawiająca procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz podstawowe mechanizmy fizykochemiczne
i charakterystyczne parametry technologiczne istotne
przy projektowaniu i właściwej eksploatacji urządzeń
i obiektów. Co istotne, prezentowane w książce przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie
oczyszczania ścieków, prowadzonych przez autora
w trakcie jego pracy w Śremskich Wodociągach oraz
doświadczeń nabytych w firmie Envirotech.
Zarząd firmy z optymizmem patrzy w przyszłość,
ufając, że zdobyte na przestrzeni 30 lat doświadczenie
oraz grono zadowolonych klientów pozwolą na dalsze
umacnianie pozycji rynkowej firmy i jej rozwój.
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