
 
 

Zrównoważone rozwiązania inżynieryjne w procesach recyklingu,  
gospodarki odpadami i wytwarzania energii 

Waste & Energy Process Solutions jest holenderską firmą działającą nie tylko lokalnie ale również na terenie 
całej Unii Europejskiej. Naszą misją jest: 

Stymulowanie współpracy dostawców nowoczesnych technologii i przemysłu  
w celu przyspieszenia gospodarki zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej.  

Kim jesteśmy? 
 
Tomasz Zagorski, starszy konsultant i założyciel firmy Waste & Energy Process Solutions 
 

Przez lata Tomasz zdobył bogate doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji 
 i optymalizacji szerokiej gamy procesów przemysłowych.  

Tomasz jest absolwentem wydziału „Inżynierii Środowiska i Energetyki” 
 w Politechnice Śląskiej. Ukończył również szkołę średnią ze specjalizacją 
„automatyzacja procesów przemysłowych”. Ta unikalna kombinacja pozwala mu działać 
bardzo efektywnie w warunkach przemysłowych, ponieważ pozwala na realistyczne 
określanie limitów technicznych. 

Tomasz posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe w branży recyklingu i wytwarzania energii 
(również z odpadów i paliw alternatywnych), w tym 8-letnie doświadczenie w środowisku badawczo-rozwojowym 
(paliwa alternatywne w wytwarzaniu energii, przedłużanie życia instalacji,  charakterystyka popiołów lotnych w  
instalacjach spalania dużej skali). 

Firma konsultingowa Waste & Energy Process Solutions działa na rynku od 2008 roku i współpracuje z 
wieloma europejskimi dostawcami innowacyjnych technologii, ośrodkami badań naukowych, inwestorami  
i partnerami przemysłowymi.  

Nasza oferta 
 

Waste & Energy Process Solutions oferuje Państwu swoje wieloletnie doświadczenie na terenie Europy 
w zakresie wytwarzania energii, recyklingu, sortowania odpadów, konwersji odpadów do energii, paliw 
alternatywnych, biomasy i zwiększania efektywności energetycznej. 

Działalność konsultingowa Waste & Energy Process Solutions nie ogranicza się jednak jedynie do aspektów 
technicznych. Nasze doświadczenie nauczyło nas, jak ważne są wszystkie „nietechniczne” aspekty w tej branży. 
Dlatego zapewniamy również kompleksowy konsulting w zakresie zarządzania procesem produkcyjnym oraz 
koordynację i pośrednictwo w zakresie transferu technologii w Unii Europejskiej. 

Nasza praktyczna znajomość lokalnych i europejskich systemów wspomagania finansowego innowacyjnych 
projektów jest również do Państwa dyspozycji. Chętnie pomożemy i będziemy asystować w uzyskaniu subsydiów 
lub dotacji na Państwa przedsięwzięcie.  

  



 
 

Główne obszary działania 

 Sortownie mechaniczne odpadów (komunalnych),  
 Przetwarzanie i recykling tworzyw 
sztucznych, 
 Uwarunkowania legislacyjne  
i  rynkowe w obrocie opakowaniami, 
 Innowacyjne technologie separacji 
i przetwarzania odpadów, 
 Kompaktowanie i stabilizacja 
odpadów, 

 Wytwarzanie paliw alternatywnych z odpadów. 
 

 Wytwarzanie energii z odpadów  
i paliw alternatywnych, 
 Termiczna utylizacja osadów 
ściekowych, 
 Zgazowanie, pyroliza i biogaz, 
 (współ-)Spalanie biomasy, 
 Wysokosprawne wytwarzanie 
energii z odpadów (WtE),  

 Innowacje technologiczne, 
 Oczyszczanie spalin w instalacjach spalających odpady. 
  

 Tradycyjne i nowoczesne  technologie wytwarzania 
energii,  
 Produkcja energii w skojarzeniu, 
trójgenerancja, 
 Niskoemisyjne spalanie, 
 Procesy towarzyszące, w tym 
procesy oczyszczania spalin  
i uzdatniania wody chłodzącej, 
 Termodynamika i procesy spalania,  

 Obiegi siłowni parowych. 

 Podnoszenie sprawności energetycznej i optymalizacji 
procesów, 
 Systemy zarządzania zakładem 
produkcyjnym, 
 Optymalizacja i integracja 
systemów automatyki przemysłowej, 
 Optymalizacja produkcji w  
skojarzeniu (CHP) i sieci 
ciepłowniczych z akumulacją ciepła, 

 Zarządzanie procesem modyfikacji (Management Of 
Change - MOC)  

 
 

Nasze usługi obejmują między innymi: 

 Opracowywanie i opiniowanie projektów, 
 Doradztwo i wsparcie w zakresie uzyskiwania subsydiów i dotacji,  
 Studia wykonalności i integracja projektów, 
 Ocenę stanu technicznego instalacji i możliwości modernizacji (retrofit), 
 Projektowanie i modelowanie numeryczne procesów, 
 Projekty systemów kontroli jakości i monitoringu procesów produkcyjnych, 
 Analiza i rozwiązywanie problemów, oraz identyfikowanie i usuwanie tzw. „wąskich gardeł” w procesie, 
 Nadzór nad rozruchem i odbiorem technicznym instalacji, 
 Pomiary (gwarancyjne) wydajności, 
 Opracowywanie systemów kluczowych wskaźników wydajności (KPI), 
 Wiedzę specjalistyczna na temat ustawodawstwa zarówno lokalnego jak i europejskiego,  

 
Możemy również wesprzeć Państwa nowy projekt lub zoptymalizować istniejącą już instalację ...  

 
Zapraszamy do współpracy! 

 

 
 

Po więcej informacji zapraszamy na: www.wepros.eu 
Email: info@wepros.eu ; Tel. +31 626 37 11 48 


