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O Nas 
EMMCO Pomorze zajmuje się kompleksowym projektowaniem, diagnostyką i montażem 

konstrukcji inżynierskich.   

EMMCO jest kontynuacją eksperckiego biura inżynierskiego PPI działającego w branży od 2006 roku. 

Ideą powstania EMMCO jest połączenie 20-letniego doświadczenia współwłaścicieli firmy 

w branży konstrukcji stalowych i rurociągów przemysłowych (głównie w przemyśle paliwowym 

dla klientów Norweskich) oraz konstrukcji żelbetowych, murowych i kompozytowych.  

EMMCO to zespół certyfikowanych i dyplomowanych inżynierów, w tym rzeczoznawców 

technicznych, budowlanych oraz wykwalifikowana kadra produkcyjna i badawcza. 

Dodatkowym atutem EMMCO jest partnerska współpraca z Politechniką Gdańską.  

Będąc specjalistyczną firmą inżynierską, gwarantujemy skuteczną, terminową realizację zleceń 

z zachowaniem etyki biznesu, najwyższych standardów jakościowych oraz bezpieczeństwa. 

Oferta
Projektowanie oraz opracowanie kompleksowej wielobranżowej 
dokumentacji projektowej i wykonawczej 

Nadzór techniczny procesu produkcji i budowy 

Ekspertyzy, orzeczenia i doradztwo techniczne 

Badania laboratoryjne i terenowe materiałów oraz konstrukcji 

Kompleksowe zarządzanie projektem i budową 

Doradztwo handlowe i badania rynku 

Wynajem personelu inżynierskiego, inspektorskiego,  
produkcyjnego i badawczego 

Usługi spawalniczo – monterskie wraz z nadzorem na budowie

Kwalifikacje
  Projektowanie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

  Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

  Uprawnienia rzeczoznawcy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

  Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001



Kadra
  Inżynierowie konstruktorzy, budowlani, mechanicy

  Rzeczoznawcy techniczni, budowlani 

  Inspektorzy/ Inżynierowie spawalnicy IWI-C/ IWE 

  Inspektorzy ochrony antykorozyjnej – Frosio poziom II  

  Inspektorzy nadzoru jakościowego QA / QC / QS 

  Profesorowie oraz doktorzy habilitowani nauk technicznych  

  Kadra zarządzająca oraz biurowa 

  Spawacze (111, 131, 135, 136, 138, 141) - materiały: stale węglowe, stale nierdzewne,  

duplex, super duplex, stopy tytanu, aluminium, stopy miedzi (CuNifer) 

  Monterzy konstrukcji stalowych oraz rurociągów 

  Operatorzy NDT (VT, PT, MT, RT, UT – poziom II i III) 

  Wykwalifikowani pracownicy budowlani 

Pracujemy dla branż
Wydobycia i przetwórstwa  
ropy oraz gazu

Rafineryjnej i chemicznej

Doświadczenie
  QS / MC oraz nadzór spawalniczy wyposażenia pokładowego – projekt EPMa Johan Sverdrup/  

Klient: Aker Engineering & Technology / Frontica 

  Nadzór techniczny oraz przegląd budowlany w ramach utrzymania infrastruktury rafinerii/  

Klient: Grupa LOTOS 

  Opracowanie i weryfikacja dokumentacji warsztatowej konstrukcji pokładu platformy Edvard Grieg/  

Klient: ShipCon/ Kværner Stord 

  Ekspertyzy i nadzór podczas budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT/  

Klient: HOCHTIEF Polska S.A. 

  Ekspertyzy i nadzór techniczny rozbudowy rafinerii: program 10+/ Klient: Grupa LOTOS 

  Obliczenia wytrzymałościowe fundamentu pod reaktory o masie 1800 T i 1300 T na terenie rafinerii:  

instalacja MHC/ Klient: Grupa LOTOS 

  Ekspertyza fundamentów wieży turbiny elektrowni wiatrowej/ Klient: GE Wind 

  Opracowanie dokumentacji warsztatowej: modułu (1300T) platformy morskiej Kvitebjorn/ instalacji odsiarczania 

spalin dla British Energy Power Ltd./ Klient: ABB Offshore / FLS Miljo 

  Analiza projektowo-techniczna zbiornika wyrównawczego naziemnej części instalacji wydobycia ropy naftowej  

na zgodność ze standardem Norsok/ Klient: The Expro Group 

Energetycznej 

Budownictwa  
lądowego i wodnego

Stoczniowej



EMMCO Pomorze to

Ekspercka wiedza w zakresie konstrukcji inżynierskich 

Doświadczenie kadry zarządzającej we współpracy z światowymi liderami w branży 

Certyfikowana kadra produkcyjna oraz badawcza 

Dbałość o bezpieczeństwo oraz środowisko w miejscu pracy 

Etyka w biznesie będąca podstawą działalności 

Kontakt
T/F: +48 58 341 49 02 
emmco@emmcopomorze.com 
www.emmcopomorze.com 

Polska  
EMMCO Pomorze Sp. z o.o. Sp. K. 
Załogowa 17  
80-557 Gdańsk 

Norwegia  
EMMCO Pomorze NUF 
Havnegata 10  
3040 Drammen
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