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Budujemy odpowiedzialnie





ENPROM założyliśmy w 2011 roku. Dziś to jedno z największych 
polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego. 
Po kilku latach działalności obsługujemy krajowego operatora sieci 
przesyłowej, współpracujemy z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi 
w Polsce, z powodzeniem rozwijamy działalność zagraniczną. Firmą 
zarządzają praktycy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu 
doskonale rozumiemy specyfikę branży. 
Świadczymy pełen zakres usług. Realizujemy „pod klucz” budowy, przebudowy 
i remonty linii 110 kV, 220 kV i 400 kV. Działamy jako generalny wykonawca (EPC), 
zapewniamy obsługę prawną każdego etapu projektu. Podejmujemy się trudnych zadań 
i potrafimy im sprostać w każdym wymiarze. Chcemy, by marka ENPROM stała się 
dla naszych Klientów synonimem pewności, że ich inwestycje prowadzone są 
bezpiecznie, terminowo i w zgodzie z branżowymi standardami.

Zapraszamy do współpracy!

O nas

Na zdjęciu właściciele 
ENPROM Sp. z o.o.

Od lewej: 
Tomasz Sopel, 
Piotr Tomczyk,  

Mariusz Targowski, 
Łukasz Nazimek



Mariusz Targowski, Prezes Zarządu
W branży budownictwa elektroenergetycznego od 2004 roku. Zrealizował 
cztery linie 400 kV o łącznej długości blisko 400 kilometrów. Nadzorował 
projekt wyprowadzenia mocy z bloku elektrowni Pątnów. Oprócz 
zarządzania firmą doskonali procesy operacyjne w ENPROM – jest autorem 
wielu nowatorskich rozwiązań technicznych, które na co dzień stosowane 
są na budowach firmy. 

Tomasz Sopel, Członek Zarządu 
Od 2004 roku nadzoruje budowy i modernizacje linii elektroenergetycznych 
w pełnym zakresie napięć. W ENPROM zajmuje się planowaniem realizacji 
budów, w szczególności tych wymagających innowacyjnego podejścia 
do zastosowanych rozwiązań technicznych – takich jak prace pod 
napięciem, w pobliżu trakcji kolejowych czy autostrad. Wykorzystując swoje 
doświadczenie w realizacji kontraktów zagranicznych, rozwija również 
międzynarodową działalność firmy. 

Łukasz Nazimek, Członek Zarządu 
Od 2005 roku projektuje linie 110 kV, 220 kV i 400 kV, także dla 
zagranicznych inwestorów m.in. z Wielkiej Brytanii. W ENPROM kieruje 
pracownią projektową. Jest członkiem CIGRE (International Council on 
Large Electric Systems) i zastępcą przewodniczącego komitetu KT80 
ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, działającym przy PKN 
(Polskim Komitecie Normalizacyjnym). Autor licznych opinii, koreferatów 
i opracowań na temat budownictwa elektroenergetycznego, prelegent 
krajowych i zagranicznych konferencji.

Zarząd ENPROM
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Struktura
firmy

Kadra ENPROM to młody i prężnie działający zespół  specjalistów różnych branż, którzy 
z pasją i zaangażowaniem podejmują się realizacji każdego, nawet najtrudniejszego 
zadania. Zatrudniamy przede wszystkim praktyków z udokumentowanym i bogatym 
portfolio inwestycji elektroenergetycznych zrealizowanych w Polsce i za granicą.  
Posiadamy własną pracownię projektową, dział badań i rozwoju, komórkę prawną, a także 
grupę negocjatorów i specjalistów z zakresu infrastruktury, środowiska czy też  
zarządzania projektami.  
Nasi projektanci, należący do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych (CIGRE, 
CENELEC, PKN), projektowali i nadzorowali wiele linii 110 kV, 220 kV i 400 kV. Trzon firmy 
stanowi kadra inżynieryjno-kierownicza, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane 
i bogate doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu wielkobudżetowych projektów w 
systemie „pod klucz” o wartości setek milionów złotych. Nasz potencjał to także zespół 
doświadczonych w pracy w kraju i za granicą elektromonterów, który realizuje zlecenia 
wymagające najwyższych kwalifikacji, w tym prace pod napięciem (PPN) oraz usuwanie 
awarii infrastruktury krytycznej dla zasilania kraju.

Nasz zespół



 112 km wybudowanych nowych linii 400 kV

781 km zmodernizowanych linii 400 kV i 220 kV

994 km wybudowanych lub zmodernizowanych linii 110 kV

2089 km zainstalowanych przewodów OPGW 

177 zrealizowanych projektów

OPGW

Nasze realizacje to ponad:

ENPROM w liczbach*

* stan na maj 2018



luty 
Powstaje ENPROM.
Firma zawiera pierwsze 
kontrakty na remont 
i modernizację linii 110 kV 
w Irlandii.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Powstaje biuro projektowe.
Firma rozbudowuje park 
maszynowy i kończy dwie 
modernizacje linii 110 kV 
w Polsce.
PSE SA, krajowy operator 
systemu przesyłowego, 
zleca pierwsze remonty 
i modernizacje na liniach 220 kV  
i 400 kV.  

ENPROM w konsorcjum 
z IDS-BUD wygrywa przetarg 
na budowę linii 400 kV łączącej 
polski i litewski system 
przesyłowy; wartość kontraktu 
przekroczyła 100 milionów euro.

Projektanci ENPROM 
zostają członkami CIGRE 
(Międzynarodowego Komitetu 
Wielkich Sieci Elektrycznych/
International Council on Large 
Electric Systems.

PSE podpisuje z ENPROM 
umowę na wymianę ponad 600 
kilometrów przewodów OPGW  
na sześciu liniach o napięciu 
220 kV i 400 kV.

Najważniejsze redakcje 
ekonomiczne przyznają ENPROM 
nagrody Diament „Forbesa” oraz 
Gazela Biznesu „Pulsu Biznesu”.  
ENPROM zawiera pierwszą 
umowę ramową na prace na 
liniach z duńskim operatorem 
sieci przesyłowej. Firma pozyskuje 
unijne dofinansowanie na projekt 
rozwoju konstrukcji słupów 110 kV.

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju przyznaje firmie 
2 miliony euro na projekt 
opracowania innowacyjnych 
konstrukcji słupów dla linii 
400 kV. ENPROM zostaje 
członkiem Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego.

Firma zawiera dwa nowe 
kontrakty na budowę linii 400 kV 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
o wartości ponad 120 milionów 
euro. ENPROM wdraża systemy 
zarządzania ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 oraz OHSAS 
18001:2007.

ENPROM
historia rozwoju firmy



Nie co dzień angażujemy się w nowe obszary działalności – 
zwłaszcza gdy wartość kontraktu przekracza 100 milionów euro, 
czasu na budowę jest niewiele, a nasz partner działa na rynku 
trzy lata. Jednak dokładnie w takich warunkach rozpoczęliśmy 
z ENPROM rozmowy na temat współpracy przy budowie połączenia 
Polska-Litwa. Natychmiast przekonaliśmy się, że mamy do 
czynienia z osobami, które komunikują się w sposób otwarty, jasno 
wskazują ryzyka, mówią, jak im zaradzić, i naprawdę znają swój 
biznes. To zapewniło nam poczucie bezpieczeństwa i dało początek 
naszemu partnerstwu. Dziś wspólnie budujemy kolejne linie 400 kV 
i planujemy następne projekty. 

Andrzej Napierski
Prezes Zarządu IDS-BUD SA

ENPROM – IDS-BUD
Strategiczne partnerstwo



Rozmowa z Tomaszem Soplem, 
Członkiem Zarządu odpowiedzialnym 
za rozwój firmy za granicą

Czy Pana zdaniem polska firma z kilkuletnią historią ma 
szansę odnaleźć się na rynku europejskim?
Nie tylko ma szansę, ale już z niej korzysta. Pierwszy 
kontrakt ENPROM realizował nie w Polsce, ale w Irlandii, 
gdzie remontowaliśmy linie 110 kV. Potem doszły 
modernizacje linii 220 kV, również w Irlandii, i na Litwie, 

gdzie wykonaliśmy naciągi przewodów na kilkunastokilometrowym odcinku linii 
400 kV. Obecnie realizujemy projekty na liniach 132-400 kV w Danii. 

Co jest największym wyzwaniem dla firmy szukającej zagranicznych rynków?
Wbrew pozorom nie są to wcale kwestie techniczne. Jeśli chodzi o budowę 
i projektowanie, oczywiście występują pewne różnice, ale technologia jest w dużej 
mierze podobna. Tym, z czym trzeba się zmierzyć, są specyficzne dla każdego 
kraju uwarunkowania prawne realizacji budów. W kontraktach zagranicznych 
poza konkurencyjną ceną trzeba umieć również odnaleźć się w gąszczu lokalnych 
przepisów. Dlatego kwestią zasadniczą jest dobre rozpoznanie otoczenia, w jakim 
planujemy realizować inwestycję. Przygotowując zagraniczne projekty i pracując 
za granicą, staramy się współpracować z lokalnymi podwykonawcami i doradcami, 
którzy wspierają nas swoją znajomością miejscowych procedur, przepisów i zasad 
pracy, choćby wymogów BHP.

A jak wygląda kwestia podejścia do bezpieczeństwa podczas wykonywania prac 
w kraju i za granicą?
W naszej firmie bezpieczeństwo nie było i nigdy nie będzie obszarem kompromisu. 
Prace na wysokości i przy instalacjach elektrycznych należą do szczególnie 
wymagających, niezależnie od kraju, w którym je wykonujemy. Duży nacisk kładziemy 
na zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń oraz sprzętu ochrony osobistej 
(PPE). Przepisy w różnych krajach bywają różne. Nie jest to coś, z czym dyskutujemy, 
lecz coś, co trzeba poznać, wdrożyć i spełnić.

Na jakich rynkach skupiacie swoją uwagę?
Obszarem szczególnego zainteresowania firmy są kraje Europy, zwłaszcza 
Skandynawia. Działaliśmy już wcześniej w Irlandii, obecnie rozpoczęliśmy współpracę 
z duńskim operatorem przesyłowym. Ambicją firmy jest międzynarodowy zasięg. 
Spodziewam się, że osiągniemy ten cel w ciągu kilku lat. Ceni się nas za fachowość 
popartą doświadczeniem, nowatorskie podejście do organizacji projektów i budów, 
a do tego elastyczność i atrakcyjne warunki współpracy.

Ekspansja zagraniczna Irlandia

Dania

Dania

Dania



ENPROM oferuje kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych 
od fazy projektowania i przygotowania inwestycji, poprzez zakup materiałów, prace 
budowlano-montażowe aż po uruchomienia i testy, a także prace eksploatacyjne 
i remontowe. W każdej fazie zapewniamy pełną obsługę prawną.

Naszym Klientom oferujemy:

• budowę linii napowietrznych i kablowych 110 kV, 220 kV i 400 kV
• przebudowę, remonty i prace eksploatacyjne na sieciach 110 kV, 220 kV i 400 kV
• budowę traktów światłowodowych typu OPGW i ADSS
• montaż przewodów wysokotemperaturowych HTLS
• prace pod napięciem
• prace eksploatacyjne oraz usługi serwisowe.

W zakres realizowanych przez ENPROM prac projektowych wchodzą m.in.:

• studia wykonalności
• planowanie trasy linii
• uzgodnienia formalno-prawne z właścicielami terenów
• szacowanie odszkodowań
• pozyskanie decyzji środowiskowych i innych niezbędnych uzgodnień
• projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
• ustanowienie służebności i uzyskanie pozwoleń na wejście w teren
• dokumentacja powykonawcza.

Nasza oferta



Nasze kompetencje
Inwestycje 
skomplikowane 
środowiskowo

Eksploatacja inwestycji 
krytycznych 
dla zasilania kraju

Inwestycje na 
nietypowych 
terenach

Inwestycje 
pod presją czasu

Usuwanie 
awarii

Prace prowadzone 
pod napięciem

Budowa 
w sąsiedztwie 
czynnej infrastrukturyWyznaczanie 

optymalnych 
przebiegów linii 

Projektowanie linii 

Uzgodnienia 
z właścicielami 

Budowy linii

Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji

SZPITAL
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Park maszynowy
W ramach zwiększania potencjału firmy ENPROM systematycznie inwestuje nie tylko 
w rozwój kompetencji i umiejętności swoich pracowników, ale również w park maszynowy 
i sprzęt niezbędny do budowy linii wysokich i najwyższych napięć. Oprócz specjalistycznego 
sprzętu: np. wciągarek, hamowników wraz z koniecznym wyposażeniem, takim jak rolki, 
linki wstępne, drabiny, platformy czy wózki inspekcyjne do montażu osprzętu posiadamy 
również urządzenia do montażu konstrukcji słupów typu Derrick, podnośniki koszowe, 
koparki i traktory wykorzystywane przy budowie linii w trudnym terenie. Flota ENPROM to 
przede wszystkim samochody ciężarowe z napędem 8 × 8, 6 × 6 z HDS-ami, jak również 
samochody z napędem 4 × 4 służące głównie do przewozu brygad. Nasi elektromonterzy są 
wyposażeni w najnowsze narzędzia, a także sprzęt ochrony osobistej, w tym specjalistyczne 
kombinezony do realizacji prac pod napięciem.



Wybrani klienci Przynależność do organizacji branżowych

Krajowy operator systemu przesyłowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Operatorzy sieci dystrybucyjnych

Nasi projektanci należą do najważniejszych organizacji branżowych, takich jak CIGRE (International 
Council on Large Electric Systems, www.cigre.org), CENELEC (European Committee for Electrotechnical 
Standardization, www.cenelec.eu) czy PKN (Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl).

Normy i certyfikaty 
Jakość naszej pracy jest dodatkowo zagwarantowana normami: ISO 9001, 
ISO 14001 oraz OHSAS 18001, a także certyfikatem Achilles – Sellihca.

Nagrody
Rozwój firmy został dostrzeżony i nagrodzony przez najważniejsze 
redakcje ekonomiczne. W latach 2015, 2016 i 2017 spółka otrzymała 
nagrodę Gazela Biznesu przyznawaną przez „Puls Biznesu”, jeden 
z największych dzienników gospodarczych w kraju. Firma znalazła 
się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich 
przedsiębiorstw. W 2017 roku ENPROM otrzymał Diament miesięcznika 
„Forbes” za zajęcie drugiego miejsca w kraju pod względem 
tempa rozwoju w kategorii średnich przedsiębiorstw. W 2016 roku 
firma została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu za 
dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w XI edycji konkursu 
„Gepardy Biznesu”.



Wydrukowano na papierze Cyclus Print wyprodukowanym w 100% z makulatury 
w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Więcej informacji
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