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 Spółka ETE z Grupy RAFAKO od dziesięciu lat na rynku.   

 

  Funkcjonująca z sukcesem na rynku specjalistycznych usług inżynierskich dla energetyki i 

ochrony środowiska spółka Energotechnika Engineering Sp. z o. o. z Grupy RAFAKO ma już 

10 lat! Firma dostarcza najwyższej jakości rozwiązania projektowe dla energetyki, będąc 

wsparciem zarówno dla RAFAKO jak i wielu innych firm z branży.  

 

   Energotechnika Engineering (ETE) powstała i w dalszym ciągu rozwija się dzięki 

zaangażowaniu ludzi z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy z pasją wykonują swoją 

pracę – podkreśla Prezes Zarządu ETE i wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. Maciej Stańczuk  

- Jej powstanie, zainicjowane przez RAFAKO, które do dziś jest 100% udziałowcem ETE, 

rozszerzyło znacznie kompetencje projektowe Grupy RAFAKO – dodaje Maciej Stańczuk, 

podkreślając, że największy potencjał Spółki stanowią zgrane zespoły świetnych projektantów, 

którzy nie obawiają się nowych wyzwań. 

 W czasie 10 letniej działalności ETE wypracowała bogate portfolio, stale bogacąc 
doświadczenie Zespołów Projektowych. Długofalowe relacje z kontrahentami bazują na 
kompetencji, rzetelności i wzajemnym zaufaniu a opracowywana w ETE dokumentacja 
cechuję się innowacyjnością rozwiązań i spełnia najwyższe wymagania.   
 

 Spółka może poszczycić się realizacją takich projektów jak Instalacja Termicznego 

Przekształcania Odpadów w Olsztynie, Zagospodarowanie złoża „Radoszyn” w kopalni ropy 

naftowej i gazu ziemnego w Radoszynie, Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakłady 

Azotowe Kędzierzyn S.A. czy też Budowa Bloku Energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni 

Jaworzno - wylicza Piotr Głodny, Dyrektor Pracowni Projektowo – Budowlanej ETE sp. z o.o. 

 
 ETE działa na rynku usług specjalistycznych, głównie dla elektrociepłowni zawodowych 
i przemysłowych, kogeneracji, OZE, budownictwa przemysłowego, infrastruktury cywilnej, 
ochrony środowiska (instalacje odsiarczania i odazotowania spalin), gospodarki ściekami 
przemysłowymi i komunalnymi, przemysłu petrochemicznego i chemicznego, jak również na 
rynku wydobycia i magazynowania ropy i gazu, przetwarzania energii elektrycznej, 
automatyki, oprzyrządowania i sterowania, telekomunikacji. 
 Specjalizuje się w kompleksowych usługach inżynieryjno-projektowych dla nowych projektów 
inwestycyjnych, jak również w kompleksowych przebudowach, modernizacjach i remontach. 
 Swoimi usługami obejmuje cały proces projektu inwestycyjnego, począwszy od doradztwa, 
inżynierii koncepcyjnej, poprzez wszystkie fazy projektowe wraz z nadzorem projektowym, 
kończąc na odbiorze i szkoleniu personelu eksploatacyjnego. 
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 Energotechnika Engineering Sp. z o.o. to blisko setka wykfalifikowanych specjalistów, głównie 
inżynierów posiadających wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe: energetyczne, 
mechaniczne, budowlane, architektoniczne, elektryczne, instalacyjne, wodno-ściekowe 
i automatyki. 
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