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Trochę historii

History

W 1987 roku, jeszcze w czasach gospodarki planowej, z inicjatywy pracowników naukowych ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, zostało założone Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX Sp. z o.o. „Na początku
szło jak po grudzie, bo zakłady w latach osiemdziesiątych
nie były zainteresowane oszczędzaniem” – wspomina
założyciel firmy, dr inż.
Przemysław Chojnowski.
Nastąpiły jednak zmiany
i przedsiębiorcy zaczęli
liczyć wydatki i ograniczać koszty prowadzonej
działalności.
Jedną z ważniejszych zasad
prowadzenia biznesu jest
pojawianie się we właściwym czasie, właściwym
miejscu i z właściwą propozycją. Tak było z OLMEX-em,
który najwięcej zawdzięcza
modzie na oszczędzanie energii z końca lat 80-tych oraz
urealnieniu ceny jej zużycia na początku lat 90-tych.
Pomysł mógł wydawać się banalny – ot, takie przestawienie
kondensatorów. Takie „przenosiny” kondensatorów bezpośrednio na zaciski silników, pozwoliły na zmniejszenie strat
energii biernej w sieci w granicach 25–90%, co odpowiadało zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w zakładzie
przemysłowym o ok. 3%. Badania przeprowadzone przez
spółkę wykazały, że sprawność baterii centralnych, zainstalowanych w zakładach, nie przekraczała 20%, na co miała
wpływ znaczna awaryjność poszczególnych elementów
występujących w bateriach kondensatorów.

In 1987, still back in the times of planned economy, upon
the initiative of scientific workers of the then University
of Agriculture and Technology in Olsztyn, the research
and project implementation company Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX Sp. z o.o. was established.
“First, everything was so difficult because industrial
works in the 1980s were
not interested in saving”
– recalls the founder
of the company dr inż.
Przemysław Chojnowski.
However, things changed
and entrepreneurs started
counting their expenses
and reducing the costs of
their business operation.
One of the major principles of running a business is appearing at the
right time in the right
place and with the right proposal. It was the case of
OLMEX that owes a lot to the energy-efficiency trend
popular at the end of the 1980s and making the energy
price more realistic at the beginning of the 1990s.
The idea might seem trivial – just a simple shift of capacitors. Such a ‘movement’ of capacitors directly onto motor
terminals enabled a 25–90% reduction in reactive power
loss in the grid, which corresponded to a reduction in the
consumption of electricity in industrial works by about
3%. Research carried out by the company demonstrated
that the efficiency of central batteries installed at the
works was not higher than 20%, which was a result of a
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Nikt wcześniej takich badań w kraju nie wykonywał, zakładano
bowiem, że sprawność kompensacji centralnej jest dużo
wyższa. Innymi słowy, nie podejrzewano tak znacznych strat
energii. W przypadku kompensacji indywidualnej, a więc
takiej jaką proponował OLMEX, gwarancja bezawaryjnej
pracy owych urządzeń sięgała 15 lat.
Oprócz korz yści wynik ając ych z oszczędności energii,
p r ze s t aw i e n i e s i ę n a
kompensację indywidualną dawało dodatkowo
wzrost przepustowości
sieci, co powodowało, że
w prz ypadku rozbudo wy zak ładu, nie tr zeba
było instalować nowych
u r z ą d ze ń o w i ę k s ze j
moc y, np. k łaść k abli
o większ ym pr zek roju
cz y z większać mocy
transformatorów.
W krajach zachodnich ta
technologia była znana i stosowana. W krajach byłego obozu
socjalistycznego dopiero ją odkrywano. Niemniej jeszcze pod
koniec lat 80-tych nikt jednak nie myślał o oszczędnościach.
Pamiętamy czasy, k iedy to nasza energet yk a była
jednym wor k iem, w któr ym: elektrownia produk o wała prąd, przesyłany przez zak łady energetyczne do
odbiorców k ońcow ych. Obecnie wsz ystk ie te podmiot y rozliczają się samodzielnie i chcą mieć bardzo
prec yz yjne informacje o zuż yciu i stratach energii.
Podstawą do wszelk ich rozliczeń są więc dok ładne
pomiar y, a stosowane dotąd technologie nie dawały
tak iej możliwości.
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considerable rate of faults of the respective components
of capacitor batteries.
Such tests had not been performed in Poland before. It
was assumed that the efficiency of central compensation
was much higher. In other words, no one suspected that
energy losses were so huge. In case of individual compensation, as proposed by OLMEX, faultless operation
of such equipment was
guaranteed for up to 15
years.
Apart from benefits due
to saving energy, the
shift to individual compensation resulted in
addition in increased grid
throughput, thanks to
which, if the works were
expanded, new equipment
with higher capacity did
not need to be installed,
e.g. larger section cables
did not have to be laid or the capacity of transformers
did not have to be increased.
This technology was known and used in western countries. And in the former Soviet states it had only been
discovered. However, at the end of the 1980s no one was
thinking about savings.
We can remember the times when our power industry was
a single entity where a power plant generated electricity
that was sent to end consumers by power distribution
companies. Currently all these entities are accountable
separately and want to have very precise information on
the consumption and losses of power. Thus, all accounts
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Transformacja naszej gospodarki i coraz głębsze wnikanie
mechanizmów rynkowych sprawiły, że następują już widoczne zmiany w mentalności decydentów. Oszczędzanie
energii nie jest już kwestią „mody”, ale normalnej ekonomiki
produkcji, w której ważny jest każdy element, mający wpływ
na kształtowanie się kosztów, a tym samym i ceny. Punkt
ciężkości w tych działaniach przesunął się z odbiorców na
dystrybutorów energii elektrycznej.
Po 13 latach działalności, w roku 2000 OLMEX Sp. z o.o. został przekształcony w OLMEX SA. Od początku działalnością
i rozwojem firmy zarządza dr inż. Przemysław Chojnowski
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.
Konsekwencją ogólnopolskiej działalności firmy była konieczność poszukiwania partnerów zarówno w kraju, jaki i poza
granicami Polski. Jeszcze w latach 90-tych spółka nawiązała
współpracę z firmą ELECTRONICON Kondensatoren GmbH
z Niemiec – producentem kondensatorów. Do dziś jest jej
wyłącznym dystrybutorem w Polsce. W tym samym okresie,
w ramach poszerzania wachlarza proponowanych usług,
firma rozpoczęła współpracę z TRENCH Germany GmbH
w zakresie dostaw i obsługi produkowanej przez nich aparatury stacyjnej. Kolejnym partnerem stał się niemiecki Seba
Dynatronic, ówczesny lider na rynku aparatury do badania
kabli. W 2000 roku OLMEX SA rozpoczął współpracę z chorwacką firmą KONĆAR Instrument Transformers – dostawcą
aparatury stacyjnej (przekładników WN i SN) – i do dnia
dzisiejszego jest wyłącznym dystrybutorem tych urządzeń
na ternie Polski. Dzięki szerokiej współpracy z partnerami
zagranicznymi, spółka postrzegana jest w Polsce jako partner gwarantujący zachowanie europejskich standardów
proponowanych usług. W 2007 roku, zarząd przedsiębiorstwa, zgodnie z oczekiwaniami kontrahentów branży
energetycznej, podjął decyzję o rozszerzeniu działalności

are based on accurate metering and the previous technologies did not provide such an opportunity.
The transformation of our economy and deeper penetration of market mechanisms have led to clear changes
in the mindset of decision-makers. Energy efficiency is
no longer a matter of ‘fashion’ but it is connected with
normal economics of production where every element
affecting costs and thus prices is important. The balance
point in these activities was shifted from consumers to
distributors of electricity.
After 13 years of operation, in 2000 OLMEX Sp. z o.o.
was transformed into OLMEX SA. Since the beginning
the company’s activities and development have been
managed by dr inż. Przemysław Chojnowski – President
of the Management Board and the General Manager.
In consequence of its nationwide reach, the company had
to look for business partners both in and outside Poland.
As early as 1990s the company entered into partnership
with ELECTRONICON Kondensatoren GmbH – a German
producer of capacitors. It has been its sole distributor in
Poland until now. At the same time, extending the range
of its services, the company started cooperating with
TRENCH Germany GmbH in the area of supplying and
operating station equipment manufactured by the latter.
A German company Seba Dynatronic, the then leader
in the market of cable testing instruments, was another
partner. In 2000, OLMEX SA entered into business partnership with KONĆAR Instrument Transformers – a Croatian
supplier of station equipment (HV and MV transformers),
and has been its exclusive distributor in Poland to date.
Thanks to broad cooperation with foreign business partners, in Poland the company was perceived as a partner
ensuring maintenance of European service standards.
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spółki o realizację zadań w systemie „pod klucz”. Od tego
czasu OLMEX SA stał się rozpoznawalnym podmiotem na
tym rynku.

In 2007, the management board of the company – in line
with the expectations of the power industry customers
– decided to extend the operations of the company by
‘turnkey’ performance of tasks. Since that time OLMEX SA
has been a recognisable entity in this market.

Struktura firmy

Potencjał ludzki i techniczny, kierowany przez wysoko
wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, zapewnia doskonałą
jakość proponowanych usług.
Obecna struktura firmy składa się z działów: Aparatury
Stacyjnej, Produkcji i Usług oraz Zarządzania Projektami
Systemowymi. Poza siedzibą główną w Wójtowie k/Olsztyna,
OLMEX posiada sześć biur regionalnych umiejscowionych
w: Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie.

Structure of the company

Human and technical resources managed by high-skilled
engineering personnel ensure excellent quality of the
offered services.
Currently, the company consists of the following divisions: Station Equipment, Production and Services and
System Project Management.
Apart from the headquarters in Wójtowo near Olsztyn,
OLMEX has six regional offices in Warsaw, Łódź, Katowice,
Kraków, Wrocław and Lublin.

Przedmiot i obszar działalności Spółki – zarys

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest budownictwo elektroenergetyczne, realizowane na rzecz energetyki
zawodowej i przemysłowej.
Firma oferuje usługi związane z:
• doborem, projektowaniem, produkcją, dostawą i montażem
instalacji do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia
• doborem, projektowaniem dostawą i montażem instalacji do kompensacji mocy biernej średniego i wysokiego
napięcia oraz układów SVC
• pomiarami i analizą parametrów sieci energetycznych
zgodnie z normą PN EN 50160
• dostawą aparatury wysokiego napięcia
• dostawą, zabudową i serwisem urządzeń do lokalizacji kabli
energetycznych oraz usługami związanymi z pomiarami
diagnostycznymi kabli
• budową i modernizacją stacji średniego i wysokiego
napięcia
• budową stacji energetycznych wysokiego napięcia na
bazie rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (GIS)
• budową i modernizacją sieci i linii energetycznych.
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Business area and activities of the company – an outline

The core business activities of the company comprise
erecting electrical power engineering facilities for the
needs of commercial and industrial power engineering.
The company offers services in connection with:
• selection, design, production, delivery and assembly of
systems for compensating low voltage reactive power
• selection, design, delivery and assembly of systems
for compensating medium and high voltage reactive
power and SVC systems
• measurements and analyses of power grid parameters
according to PN EN 50160
• supply of high voltage equipment
• delivery, installation and maintenance of power cable detection devices and diagnostic measurements
of cables
• construction and modernisation of medium and high
voltage stations
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Do największych odbiorców towarów, produktów i usług
spółki należą: elektrownie, elektrociepłownie, PSE SA, spółki
dystrybucyjne, kopalnie, rafinerie, zakłady przemysłu spożywczego, zakłady przemysłu ciężkiego, huty.

Przedmiot i obszar działalności spółki – opis szczegółowy
Kompensacja mocy biernej

• construction of high voltage stations with gas-insulated
substations SF6 (GIS)
• construction and modernisation of power grids and
power lines.
The major buyers of goods, products and services provided by the company are power plants, combined heat
and power plants, PSE SA, distribution companies, mines,
refineries, food processing plants, heavy industry, and
steelworks.
Business area and activities of the company – detailed
description

Firma od początku podjęła współpracę z energetyką
zawodową i przemysłową, specjalizując się w realizacji
przedsięwzięć związanych z kompensacją mocy biernej
w sieciach niskich i średnich napięć.
Z usług i produktów naszej firmy korzystają zakłady posiadające rozbudowaną sieć energetyczną, charakteryzujące
się wysokim poborem
mocy biernej indukcyjnej. Przedsiębiorstwa
te ponoszą znaczne
opłaty z tytułu przekroczenia założonego
przez Operatora Sieci
Dystrybucyjnej (OSD)
współczynnika mocy.
Zastosowane urządzenia
produkcji OLMEX SA do
kompensowania mocy
biernej, gwarantują znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej,
a tym samym obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA –
bazując na produktach takich, jak kondensatory w izolacji
gazowej (N2) firmy ELECTRONICON Kondensatoren GmbH
GERA – zajmuje się produkcją szerokiej gamy baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.

From the beginning the
company has worked
with commercial and
industrial power engineering entities. It
specializes in projects
connected with compensation of reactive
power in low and medium voltage grids.
The services and products of our company
are used by plants with
extensive power grids
characterised by high
intake of reactive (inductive) power. These enterprises
pay considerable fees for exceeding the power coefficient
assumed by the Distribution System Operator (DSO).
Reactive power compensating devices by OLMEX SA
guarantee significant savings in the intake of electricity,
and thus reduce the business operating costs.
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Są to urządzenia:BK-55, BK-180, BK-360 (bez dławików),
BKH-96 (przystosowane do pracy w sieciach o podwyższonej zawartości wyższych harmonicznych, z możliwością
montażu dławików ochronnych), BKD-96 (przystosowane
do pracy w sieciach o podwyższonej zawartości wyższych
harmonicznych, wyposażone w dławiki ochronne o stopniu tłumienia p-7% lub p-14%), BKN (przystosowane do
pracy w sieciach z szybko zmieniającym się obciążeniem,
tzw. tyrystorowe), BDA (do kompensacji mocy biernej
pojemnościowej, zbudowane z dławików kompensacyjnych).
OLMEX SA jest największym dostawcą kondensatorów
do kompensacji biegu
jałowego transformatorów. Dotychczas ok.
80% spółek dystrybucyjnych zrealizowało
program zmniejszania
strat sieciowych przez
kompensację biegu jałowego transformatorów
SN/NN.
Firma oferuje również
szereg rozwiązań dla potrzeb sieci SN (6,10,15,20
i 30 kV ). Są to baterie
statyczne, automatyczne,
wielostopniowe, wnętrzowe lub napowietrzne, do kompensacji indywidualnej, grupowej czy centralnej, dostosowane
do systemu zasilania odbiorców.
W 2007 roku Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
OLMEX SA zrealizowało strategiczny projekt, związany z poprawą bezpieczeństwa energetycznego systemu przesyłowego.
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Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA
– based on gas-insulated capacitors (N2) produced by
ELECTRONICON Kondensatoren GmbH GERA, manufactures a full range of capacitor banks for compensating
reactive power.
These are: BK-55, BK-180, BK-360 (reactor-less), BKH-96
(for operation in grids with increased content of higher
harmonics, with an option of mounting protective reactors), BKD-96 (for operation in grids with increased
content of higher harmonics, fitted with protective reactors p = -7% or p = -14%), BKN (for operation in grids
with rapidly changing load, so-called thyristor), BDA (for
compensating reactive capacitative power, built from shunt
reactors).
OLMEX SA is the largest
supplier of capacitors
for compensating the
idle run of transformers.
So far about 80% of
distribution companies have implemented the programme of
reducing grid losses
through compensating
the idle run of MV/LV
transformers.
The company also offers a number of solutions for the
needs of MV grids (6, 10, 15, 20 and 30 kV ). These are
static, automatic, multistage, interior or overhead banks
for single, group or central compensation, adapted to
the needs of the customer’s supply system.
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Na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator
SA, firma zaprojektowała i dostarczyła baterie kondensatorów o łącznej mocy 345 Mvar dla siedmiu stacji elektroenergetycznych w północno-wschodniej Polsce. Zostały
one podłączone do trzecich uzwojeń autotransformatorów
o mocy 400/110 kV i 220/110 kV.
W 2009 roku na potrzeby krajowego systemu energetycznego (KSE) zrealizowaliśmy pierwsze w Polsce układy
kompensacji mocy biernej, przyłączane do szyn rozdzielni
110 kV (SE Mory) i 220 kV (SE Plewiska), o łącznej mocy
200 Mvar. Bateria kondensatorów o mocy 100 MVar, pracująca
w SE Plewiska na napięciu
220 kV jest jedyną taką instalacją w kraju.

Pomiary i analiza parametrów
sieci energetycznych

Stopień skomplikowania prowadzonych inwestycji wymusza na Przedsiębiorstwie
Badawczo-Wdrożeniowym
OLMEX SA ścisłą współpracę
z gronem naukowym wielu
uczelni. Wyspecjalizowane
grupy pomiarowe naszej
firmy, w porozumieniu z przedstawicielami polskiej nauki,
opracowują analizy, dotyczące niekorzystnych zjawisk
w sieciach energetycznych oraz proponują rozwiązania
techniczne zidentyfikowanych problemów.
Pomiary objęte badaniem jakości energii elektrycznej są zgodne z założeniami normy europejskiej i polskiej EN-PN 50 160.

In 2007 Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA
completed a strategic project connected with improvement
of the energy security of the transmission system. To the
order of Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA,
the company designed and delivered capacitor banks with
a total power of 345 Mvar for the needs of seven electrical
power engineering stations in northeastern Poland. They
were connected to third coils of autotransformers with
the power of 400/110 kV and 220/110 kV.
In 2009, for the needs of the national electricity system
(NES), we built the first in Poland system for compensating
reactive power connected
to the rails of the 110 kV
substation (SE Mory) and
220 kV substation (SE Plewiska)
with the total power of
200 Mvar. The 100 MVar bank
of capacitors operating in
SE Plewiska with the voltage
of 220 kV is the only such
a system in Poland.

Measurement and analysis
of power grid parameters

Od wielu lat zajmujemy się kompleksową usługą, związaną z dostawą aparatury wysokiego napięcia, w tym

The complexity of investments necessitates strict cooperation between OLMEX
and scientists from many universities. Specialised measuring teams in our company, in consultation with
representatives of Polish scientific community, prepare
analyses referring to adverse phenomena in power grids
and propose technical solutions to the identified issues.
Measurements covered by analysis of the quality of
electricity comply with the assumptions of the European
and Polish standard EN-PN 50 160.
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Supply of high voltage equipment

przekładników WN oraz ograniczników przepięć, dławików
itp. W ofercie firmy znajduje się cała gama przekładników
wysokiego napięcia zarówno w izolacji gazowej, jak i olejowej.
W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorstwo zajmuje się dostawą dławików telefonii nośnej, zwarciowych
i kompensacyjnych kondensatorów sprzęgających oraz ograniczników przepięć. Ograniczniki mają kluczowe znaczenie
w celu osiągnięcia wymaganego poziomu niezawodności
sieci energetycznych.
Właściwa ochrona przed przepięciami zapewnia bezpieczeństwo zarówno personelowi, jak i zastosowanemu
wyposażeniu, optymalizując
dzięki temu koszty.

For many years we have provided comprehensive
ser vices related to supply of high voltage equipment,
including HV transformers and surge arresters, reactors
etc. The company offers a whole range of high voltage transformers – both gas- and oil-insulated. Within
the framework of its business ac tivit y the company
delivers line traps; current limiting reac tors, shunt
reac tors, coupling capacitors and surge ar resters.
The arresters are of key significance for achieving the
required level of power grid reliabilit y.
Adequate surge protection
ensures safety of both personnel and equipment, thus
optimizing the costs.

Inwestycje ekologiczne

W swojej działalności
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA
zawsze stosowało urządzenia i materiały nieszkodliwe
ekologicznie. Jednocześnie
– wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
– poszerzono działalność
o utylizację materiałów
i urządzeń, zawierających substancje toksyczne i szkodliwe
ekologicznie (zwłaszcza PCB), połączoną z wymianą tej
aparatury na nową, spełniającą wszelkie normy ekologiczne.

Environmental investments

Przedsiębiorstwo BadawczoWdrożeniowe OLMEX SA has always used environment-friendly equipment and materials.
At the same time – in order
to meet customer expectations halfway – the scope of
operations was extended by
disposal of materials and equipment containing substances
that are toxic and harmful to the environment (in particular
PCB), combined with replacement of equipment with new
one compliant with all environmental standards.

Dostawa i serwis aparatury do lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki kabli

Supply and maintenance of fault detecting and cable
diagnostics instruments

Na przestrzeni lat OLMEX SA zaopatruje energetykę zawodową
w aparaturę do lokalizacji uszkodzeń i diagnozowania kabli
energetycznych. Na polski rynek zostało wprowadzonych
ponad 80 w pełni wyposażonych laboratoriów.
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Over the years OLMEX SA has supplied the commercial
power engineering sector with instruments for detecting
faults and diagnostic testing of power cables.
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Poprzez wizyty u producenta i regularne szkolenia, OLMEX SA
pomógł wyszkolić ekipy pomiarowe w każdym z koncernów
energetycznych. Obecnie świadczone są również usługi
związane z serwisem aparatury lokalizacyjno-diagnostycznej,
a także usługi z doradztwa i doboru urządzeń do lokalizacji
uszkodzeń kabli.
Od 2002 roku firma oferuje usługi w zakresie bezinwazyjnej
diagnostyki kabli średniego napięcia, za pomocą pomiaru
wyładowań niezupełnych i pomiaru „tan delta”. W 2009 roku
oferta została poszerzona o pomiary diagnostyczne także
kabli WN.

Budowa i modernizacja
stacji średniego i wysokiego
napięcia

More than 80 fully equipped laboratories have been
introduced on the Polish market. Through visits at the
manufacturer’s site and regular training OLMEX SA has
helped training the measurement teams in every energy
concern. At present, it also provides services related to
maintenance of detection and diagnostic equipment
as well as advice and selection of cable fault detection
equipment.
Since 2002 the company has offered services in non-invasive
diagnostics of medium voltage cables by means of partial
discharge measurements and tan delta testing. In 2009
the offer was extended by
diagnostic measurements
of HV cables.

Propoz ycją, sk ierowaną
głównie do pr zedsię biorstw energetycznych,
ale także do przemysłu,
jest realizacja obiektów
energetycznych (stacje
i linie w ysok iego napięcia) w systemie „pod
k lucz ”. Dotychczasowe
doświadczenia, zebrane
w ramach wykonywania wybranych fragmentów instalacji elektroenergetycznych wysok iego napięcia,
dostarczania aparatur y i urządzeń oraz koordynacji
prac projektowych i ich realizacji, spowodowały, że
propoz ycja została ż yczliwie prz yjęta i z ysk ała pełną
akceptację inwestorów.
Do realizacji inwestycji w systemie „pod klucz” OLMEX SA
posiada profesjonalną kadrę – zarówno z zakresu realizacji,
jak i zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym – gotową

Another proposal aimed
mainly at energy companies, but also at industrial
plants, is ‘turnkey’ erection
of power facilities (high
voltage stations and power
lines). Our previous experience, acquired during erection of selected fragments of
high voltage electrical power engineering systems and
supply of instruments and equipment for coordinating
and performing project works, contributed to the warm
reception and full acceptance of our proposal by investors.
OLMEX SA carries out ‘turnkey ’ projects using its professional human resources specialized both in per formance and management of investment projects – ready to undertake investor ’s representation to handle
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regulatory aspects, e.g. in connection with obtaining
a building permit.
In its ‘turnkey’ delivery the company assumes the responsibility both for timely performance of the project
and high quality of the solutions used and guarantees
long-term faultless operation of the system after it is put
into operation. The company offers innovative solutions
oriented at the reduction of costs incurred by the owner
throughout the many years’ operation of the system to
the minimum.

podjąć się prowadzenia w imieniu inwestora spraw formalno-prawnych, w tym związanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowę.
Realizując zadania „pod klucz”, spółka przejmuje na siebie
odpowiedzialność nie tylko za terminowe wykonanie inwestycji, ale także za wysoką jakość wykonanych rozwiązań
i gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę instalacji po
jej uruchomieniu. Przedsiębiorstwo proponuje rozwiązania
o charakterze innowacyjnym, nakierowane na minimalizację
kosztów ponoszonych przez właściciela w całym okresie
wieloletniej eksploatacji.

Construction of high voltage stations with gas-insulated substations SF6 (GIS)

Budowa stacji wysokiego
napięcia na bazie rozdzielnic izolowanych gazem
SF6 (GIS)

In order to satisfy the
requirement of representatives of the Polish power
sector, the company has
implemented ser vices
connected with the delivery and installation of
innovative solutions for
high voltage switching
substations. These are
small, compact substations with SF6 insulation
which can be installed on sites where the infrastructure
is well developed.
Recently, the company has carried out orders comprising
the delivery, installation and commissioning of such
systems.
The first such a unit was put into operation in 2009.
It was a significant event in the history of OLMEX SA as
GIS substations made by Hitachi of Japan were launched
in the European market.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu
przez przedstawicieli polskiej
energetyki, wdrożono w
firmie usługi związane z
dostawą oraz zabudową
nowoczesnych rozwiązań w
zakresie rozdzielnic wysokiego napięcia. Są to kompaktowe rozdzielnice w izolacji SF6, charakteryzujące się
małymi gabarytami, umożliwiającymi montaż w miejscach
o rozbudowanej infrastrukturze.
W ostatnich latach firma wykonywała zlecenia, polegające
na dostawie, zabudowie i uruchomieniu tego typu instalacji.
Pierwsze takie urządzenie uruchomiono w 2009 roku
i było to znaczące wydarzenie w historii OLMEX SA, wprowadzające na rynek europejski pierwszą rozdzielnicę GIS
wyprodukowaną przez firmę Hitachi z Japonii.

T

h

e

G

o

l

d

e

n

B

o

o

k

o

X

olmex

f

E

n

e

r

g

y

i

n

P

o

l

a

n

d

XI

e n e r g e t y k a pols k a

olmex

Działalność naukowa

Scientific research activities

PBW OLMEX SA, jako spółka o charakterze „know-how”,
nie może istnieć w oderwaniu od świata nauki. Przedsiębiorstwo
od wielu lat ściśle współpracuje z kadrą naukową Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także z naukowcami z innych ośrodków akademickich na terenie całego kraju.
Sprawdzonymi partnerami OLMEX-u są także: Instytut Energetyki
w Warszawie, Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych, CIGRE
oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
OLMEX SA współpracował
w swojej historii również z zagranicznymi jednostkami naukowymi, w tym z Uniwersytetem
Technicznym w Delft w Holandii,
w zakresie wdrożenia systemu
pomiarowego OWTS HV 150
0-150 kV DAC na terenie naszego kraju. Dzięki nowoczesnej
metodzie, jaką jest oscylacyjna
napięciowa fala samogasnąca
z pomiarem wyładowań niezupełnych (wnz) i „tan-delta”,
wykonuje się specjalistyczne badania diagnostyczne sieci
kablowej średniego napięcia. System ten, wykorzystujący metodę pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz) i kąta stratności
(„tan-delta”), pozwala na precyzyjną ocenę stanu technicznego
linii kablowych, w rozkładzie metr po metrze.
Od 2009 roku firma – jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej – wprowadziła ofertę pomiarów diagnostycznych
kabli 110 kV w oparciu o powyższą metodę. Przedsiębiorstwo
wykonuje pomiary za pomocą systemu diagnostycznego
OWTS HV 150 w pełnym zakresie (pomiary, analiza, raport).

PBW OLMEX SA, being a ‘know-how’ company, cannot
exist in isolation from the world of science. For many
years it has strictly cooperated with the academic staff of
the University of Warmia and Masuria in Olsztyn, Warsaw
University of Technology, AGH University of Science and
Technology in Kraków, as well as with scientists from
other academic centres throughout Poland. Other trusted
partners of OLMEX are: the Institute of Power Engineering
in Warsaw, Polish National Committee of CIGRE, CIGRE
and the Association of Polish
Electrical Engineers.
Throughout its histor y,
OLMEX SA has also liaised
with foreign academic
units, including the Delft
University of Technology
in the Netherlands, in order
to implement the measurement system OWTS HV 150
0-150 kV DAC in Poland.
The modern method of
damped oscillatory wave
involving the measurement of partial discharge and
tan delta testing makes it possible to perform specialist
diagnostic tests on medium voltage cable networks.
The system, utilizing the partial discharge measurement
and tan delta testing method, facilitates precise evaluation
of the technical condition of cable lines metre by metre.
In 2009 the company was the first one in Central and
Eastern Europe to introduce an offer of diagnostic measurements of 110 kV cables using the above-mentioned
method. It performs full scope of measurements by means
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of the diagnostic system OW TS HV 150 (measurement,
analysis, reporting). Their outcome is information about
the distribution of partial discharges on undamaged cable
lines over the entire cable length and the distribution of
the number of partial discharges over that length. Such
tests make it possible to determine the technical condition of insulation, identify weak points and potential
threats. Loss angle testing (tan delta test) is performed
to evaluate the degree of penetration of the insulation
by moisture.

Ich wynikiem jest informacja o rozkładzie wartości wyładowań niezupełnych na nieuszkodzonej linii kablowej dla całej
długości kabla oraz rozkładzie ilości wyładowań niezupełnych na tej długości. Dzięki takim badaniom możliwe jest
określenie stanu technicznego izolacji, wskazanie miejsc
osłabienia i potencjalnych zagrożeń. Pomiar kąta stratności
„tan-delta” pozwala na ocenę stopnia zawilgocenia izolacji.

Targi, wystawy, seminaria

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA od
początku, corocznie uczestniczy w największych targach
energetycznych w Polsce w Bielsku-Białej, Poznaniu, Warszawie
i Lublinie. Było również wielokrotnie nagradzane podczas
w/w tragów za swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie
prowadzonej działalności.
OLMEX SA prowadzi szeroką działalność na rynkach wschodnich. Uczestniczy w targach energetycznych w Moskwie,
Kijowie, Mińsku, Grodnie, Kownie i Ałma Acie. Poprzez działalność biur regionalnych dociera bezpośrednio do swoich
klientów. Ścisła z nimi współpraca gwarantuje znalezienie
rozwiązań technicznych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów.
W celu przedstawienia własnych doświadczeń OLMEX SA
organizuje coroczne spotkania studyjne. Odbywające się
od 15 lat seminaria poruszają najbardziej palące techniczne problemy branży energetycznej i są ważnym miejscem
wymiany doświadczeń oraz ścierania się poglądów.
W latach 2007–2012 zorganizowano szereg seminariów,
skierowanych do użytkowników systemów diagnostycznych kabli, zrzeszonych w OWTS USERS CLUB Polska. Celem
spotkań była wymiana doświadczeń służb użytkujących,
dostarczoną przez przedsiębiorstwo aparaturę diagnostyczną oraz przekazanie informacji o nowych projektach,
systemach i usługach.
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Fairs, exhibitions, seminars

Every year Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
OLMEX SA takes part in the largest power industry fairs
in Poland, for instance, in Bielsko-Biała, Poznań, Warsaw
and Lublin. During the fairs it received numerous awards
for innovative solutions.
OLMEX SA runs a wide range of activities in eastern markets. It takes part in power industry fairs in Moscow, Kiev,
Minsk, Grodno, Kaunas and Almaty. Through its regional
offices, it directly reaches its customers. Cooperating
closely with customers it can find technical solutions to
match their expectations.
In order to share own experience, OLMEX SA organizes
annual study meetings. The seminars, held for 15 years,
deal with technical issues that are most urgent for the
power industry and are an important forum for exchanging experience and confront different views.
In 2007–2012 a series of seminars were organized for users
of cable diagnostics systems associated in OWTS USERS
CLUB Poland. The purpose of the meetings was to exchange experience of services using diagnostic equipment
supplied by the company and communicate information
about new projects, systems and services.
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Prelegentami na seminariach byli zaproszeni przez OLMEX
specjaliści z całego świata – Japonii, Korei, USA, Rosji,
Niemiec, Austrii, Turcji, Chorwacji i Słowenii. W ten sposób
spółka realizuje jeden z ważnych celów, zawartych w misji
przedsiębiorstwa, jakim jest szerzenie wiedzy na temat
najnowszych technologii i trendów światowej branży
elektroenergetycznej. W celu upowszechnienia tej wiedzy
wielokrotnie prezentowano materiały w branżowych czasopismach ogólnopolskich.

Działalność
społeczna i edukacyjna

The lecturers during seminars, invited by OLMEX, were
world exper ts from Japan, Korea, USA, Russia, Germany,
Austria, Turkey, Croatia and Slovenia. This is how the
company accomplishes one of the most impor tant
goals of its business mission, that is, propagation of
k nowledge about the latest technologies and trends
in the electrical power engineering industr y. In order
to propagate this k nowledge, many times the confe rence materials were published in industr y-specific
nation-wide periodicals.

Social and educational activities

Warte podkreślenia jest zaangażowanie firmy OLMEX SA
w działalność społeczną,
charytatywną i edukacyjną.
Przedsiębiorstwo wspierało
i wspiera m.in. WarmińskoMazurski Bank Żywności oraz
Stowarz yszenie Pomocy
Humanitarnej „Lazarus”,
otaczające pomocą pie lęgniarsk ą ludzi chor ych
i samotnych.
Drzwi OLMEX-u zawsze stoją otworem przed uczniami i studentami poszukującymi
wiedzy. Firmę odwiedzają wycieczki z olsztyńskich szkół,
a pracownicy firmy są zapraszani na spotkania z uczniami
do placówek oświatowych.
OLMEX SA poprzez sponsoring uczestniczy w rozwoju
karier najlepszych sportowców regionu. Wspierał jednego z najlepszych kajakarzy na świecie (uczestnika igrzysk
olimpijskich) oraz rozwój sportowych karier kierowców
rajdowych młodego pokolenia.

It should be emphasized
that OLMEX SA is involved
in the social, charitable
and educational activities.
The company has supported,
among other charities, the
Warmia and Masuria Food
Bank and the Humanitarian
Aid Association “Lazarus”
providing nursing assistance
to people who are ill and
the elderly who live alone.
OLMEX is always open to
school youth and students looking for knowledge.
The company is visited by youth from the schools of
Olsztyn and its employees are invited to meetings with
school youth.
OLMEX SA, as a sponsor, contributes to the development
of careers of the best sportspeople in the region. It supported one of the best canoeists in the world (taking
part in the Olympic Games) and the sports careers of
young racing car drivers.
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W swojej aktywności Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
OLMEX SA nie ogranicza się jedynie do działalności gospodarczej i naukowej. Ma w swoich szeregach pracowników, którzy
jeszcze jako studenci korzystali ze stypendiów naukowych,
ufundowanych przez OLMEX SA, a po ukończeniu studiów
chętnie pozostali w przedsiębiorstwie. Dziś są cenionymi
i wykwalifikowanymi pracownikami firmy.

The operations of Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
OLMEX SA are not limited to economic and scientific activity
only. Many employees of the company made use of scholarships funded by OLMEX SA in their student times. When
they graduated, they started working for the company. Today
they are its valuable and skilled human resources.

Prizes and awards

Nagrody i wyróżnienia

The achievements of the company, taking pride in its
30-year tradition, have been reflected in the Polish electrical
power engineering market. OLMEX SA
won many prizes and the President of
the Management Board and the founder
of the company – dr inż. Przemysław
Chojnowski – was many times ranked
among the best managers.
The Prize of Lech Wałęsa the President
of the Republic of Poland, Top Masuria,
Medal of the Association of Polish Electrical
Engineers, Golden Ten, 2000 Laurels, Cent
for Future, Product with a Future, and
Best of the Best – these are only examples of prizes and awards received by
the company. In 2005 the company was
nominated to the business prize awarded by the President of the Republic of
Poland. Two years later the company was
nominated in the competition “Business
Gazelles 2006” to an award for very good financial results,
dynamic development and reliability in business relations.
During the power sector fair ENERGETAB 2007, the company
received an award for an innovative product and during the
fair Elektrotechnika in Warsaw – the prize of Lech Wałęsa, the
President of the Republic of Poland.

Osiągnięcia firmy, mogącej pochwalić się 30-letnią tradycją,
nie pozostają bez echa na polskim rynku
elektroenergetycznym. OLMEX SA jest
laureatem wielu nagród, a Prezes Zarządu
i założyciel spółki w jednej osobie –
dr inż. Przemysław Chojnowski – był
wielokrotnie wyróżniany w plebiscytach
na najlepszego menedżera.
Nagroda Prezydenta RP Lecha Wałęsy,
Top Mazur, Medal SEP, Złota Dziesiątka,
Laur 2000, Cent for Future, Produkt
z Przyszłością, Najlepszy z Najlepszych
– to tylko niektóre z nagród, jakimi
może poszczycić się firma. W 2005 roku
przedsiębiorstwo otrzymało nominację
do nagrody gospodarczej przyznawanej
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dwa lata później spółkę wyróżniono
nominacją w konkursie „Gazele Biznesu
2006”, przyznawaną za bardzo dobre wyniki finansowe,
dynamiczny rozwój oraz rzetelność w kontaktach biznesowych. Podczas targów energetycznych ENERGETAB 2007,
firma otrzymała wyróżnienie za produkt innowacyjny,
a podczas targów Elektrotechnika w Warszawie – Nagrodę
Prezydenta RP Lecha Wałęsy.
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Przedsiębiorstwo od 14 maja 2004 roku posiada wdrożony
system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000
(wraz z późniejszymi zmianami), a od 6 marca 2015 roku
zintegrowany system zarządzania, w którego skład wchodzą
również zagadnienia związane z ochroną środowiska (zgodnie
z normą ISO 14001:2015). 9 stycznia 2017 OLMEX SA wdrożył zintegrowany system zarządzania, zgodny z normami
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.

Misja firmy – działanie w przyszłości:

Since 14 May 2004 the company has implemented the quality management system according to
ISO 9001:2000 (with subsequent amendments), and
since 6 March 2015 – the integrated management
system also comprising issues related to environmental protection (according to ISO 14001:2015). On
9 Januar y 2017 OLMEX SA implemented the integrated management system according to ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007.

• współudział w globalnym procesie rozwoju nowoczesnego rynku energii, zapewniającego ochronę środowiska
• wdrażanie najnowszych rozwiązań, umożliwiających racjonalne użytkowanie energii dla energetyki zawodowej,
przedsiębiorstw przemysłowych i innych odbiorców
• zbudowanie nowoczesnej, zintegrowanej i efektywnej
organizacji przedsiębiorstwa, aby coraz lepiej spełniać
oczekiwania klientów oraz pomagać im się rozwijać
i odnosić sukcesy
• funkcjonowanie na rynku jako firma rozpoznawalna
przez partnerów handlowych, najbardziej niezawodna
i rozumiejąca ich potrzeby.
• zapewnianie dynamicznego rozwoju spółki oraz dywersyfikowanie działalności, w celu zminimalizowania
ryzyka, a tym samym spełnianie oczekiwań akcjonariuszy
i pracowników.

• participate in the global process of sustainable development of the modern energy market
• implement the latest solutions enabling the rational
use of energy for the needs of commercial power engineering, industrial plants and other consumers
• build a modern, integrated and effective business
organisation to improve compliance with the expectations of customers and help them develop and be
successful
• operate in the market as the most reliable company
recognised by business partners and understanding
their needs
• ensure dynamic growth of the company, diversify its
operations to minimize the risk, and thus meet the
expectations of its stakeholders and employees.

Mission of the company – future activities:

