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GIGANCI 
na krynickim stoku

Najszybsi narciarze 
w kategorii M1

Zwycięska trójka 
w kategorii M2

Tomasz Żyła, zwycięzca 
w kategorii M2

Narciarki, które nie miały 
sobie równych

GRUPA TAURON
URSZULA JARCZYK

Rywalizacja była bardzo 
zacięta i wyrównana, 
o czym świadczą nie-
wielkie różnice w cza-

sach przejazdów poszczególnych 
zawodników. 
Na najwyższym stopniu podium 
w kategorii kobiet stanęła repre-
zentująca TAURON Dystrybucja 
Elżbieta Podolska, drugie miej-
sce wywalczyła Marta Curyło 

(TAURON Sprzedaż), trzecia była 
Monika Mieszczak (TAURON Pol-
ska Energia). 
Maciej Mróz ze spółki TAURON 
Dystrybucja zapewnił sobie sta-
tuetkę za zwycięstwo w kategorii 
M1 (mężczyźni do 45. roku życia), 
tuż za nim na podium uplasował 
się Adam Buliszak (TAURON Dys-
trybucja), brąz wywalczył przed-
stawiciel TAURON Wytwarzanie 
Jacek Niegłos.  
W kategorii M2 (mężczyźni po-
wyżej 46. roku życia) triumfalne 

dwa przejazdy należały do Toma-
sza Żyły (TAURON Wytwarzanie). 
W sobotnim slalomie drugi był 
Marcin Kaszyca (TAURON Pol-
ska Energia), a trzeci Adam Janisz 
(TAURON Wytwarzanie). 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, a najlepsi 
z nich – statuetki oraz nagrody in-
dywidualne. W zorganizowanym 
przy dolnej stacji kolei gondolowej 
miasteczku TAURONA narciarskie 
zmagania oglądały rodziny i przy-
jaciele uczestników. Czekały tam 

na nich go-
rąca herbata, 
czekolada, sy-
mulator skoków 
narciarskich i fotobud-
ka.
Organizacji pierwszych w historii 
narciarskich mistrzostw pracow-
ników Grupy TAURON przyświe-
cała zasada współpracy między 
pracownikami, budowania przyja-
znej atmosfery wewnątrz organi-
zacji oraz wspierania idei rywaliza-
cji fair-play na bazie wspólnej pasji 

– spor-
tu.  Wy-

d a r z e n i e 
przebiegało 

w myśl zasady 
partnerstwa, które jest 

jednocześnie jedną z naczelnych 
wartości Grupy TAURON – PRO.
8 marca br. z narciarzami, którzy 
stanęli na podium, spotkał się Fi-
lip Grzegorczyk, prezes zarządu 
TPE, który pogratulował świet-
nych rezultatów, ale również za-
angażowania i siły charakteru. d

Prawie stu zawodników rywalizowało w organizowanych 3 marca br. 

I Mistrzostwach Pracowników GRUPY TAURON w Narciarstwie 
Alpejskim. Pierwsi narciarze stawili się na stoku Jaworzyny Krynickiej 

jeszcze przed 8 rano, co biorąc pod uwagę ekstremalnie niską 
temperaturę, było sporym wyczynem.  
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Najszybsi narciarze 
w kategorii M1

WYJĄTKOWE WYZWANIE
I SUKCES PRACOWNIKÓW
CIEPŁO SERWISU
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klienta, pracownicy spółki 
wybudowali całkowicie we wła-
snym zakresie kompletny 
węzeł cieplny w ciągu 
niespełna 20 dni.  STR. j 5

W ZG Sobieski oddano do użytku zmodernizowany 
POK. Dzięki temu znacząco podniosła się jakość 
obsługi klientów chcących kupić węgiel w spółce.

STR. j 4

Nowa jakość 
obsługi klientów
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Cyfrowe rozwiązania 
w sieci ciepłowniczej
TAURON Ciepło wprowadził w aglomeracji śląsko-dąbrow-
skiej system zdalnego odczytu liczników ciepła oraz system 
monitorowania węzłów cieplnych i wymienników ciepła. 
 STR. j 2-3

W TAURONIE realizowany jest obec-
nie projekt pn. „Wdrożenie regulacji 
RODO w Grupie TAURON”.
  STR. j 3

RODO w Grupie
TAURON
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pierwszych w historii 

narciarskich mistrzostw 
pracowników Grupy TAURON 

przyświecała zasada współpracy 
między pracownikami, budowania 

przyjaznej atmosfery wewnątrz 
organizacji oraz wspierania idei 

rywalizacji fair-play na bazie 
wspólnej pasji 

– sportu. 
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Klastry energii: innowacyjne pomysły, nowe  rozwiązania

TAURON EKOENERGIA
ANNA CISZEWSKA-SWAT

W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawi-
ciele administracji 
rządowej i samorzą-

dowej, świata nauki oraz uczestnicy 
inicjatyw klastrowych i przedstawi-
ciele instytucji będących uczestni-
kami rynku energii w Polsce, a także 
pracownicy TAURON Ekoenergia, 
którzy na co dzień aktywnie współ-
tworzą klastry. Gośćmi honoro-
wymi warsztatów byli: Agnieszka 
Przesmycka, przedstawicielka 
Departamentu Energii Odnawial-
nej, Rozproszonej i Ciepłownictwa 

w Ministerstwie Energii, i Radosław 
Gnutek, dyrektor wykonawczy ds. 
badań i innowacji TAURON Polska 
Energia.
Panel naukowy rozpoczął Roman 
Gabrowski, prezes zarządu TEE, 
prezentując ideę i charakterystykę 
klastrów energii ze szczególnym 
uwzględnieniem klastrów, w któ-
rych TAURON Ekoenergia pełni rolę 
koordynatora.
Prezentacje przybliżające tematykę 
działalności Energetycznego Kla-
stra Oławskiego EKO, Karkonoskie-
go Klastra Energii i Dzierżoniow-
skiego Klastra Energii poprowadzili 
przedstawiciele wymienionych ini-
cjatyw klastrowych: Andrzej Je-

żewski z PrometPlast, Witold 
Szczudłowski ze Związku Gmin Kar-
konoskich i Piotr Nowaczyk z Biura 
Dzierżoniowskiego Klastra Energii.
Wymiana doświadczeń i nawią-
zane kontakty z pewnością za-

owocują dalszą współpracą, są 
też znaczącym krokiem do podję-
cia kolejnych działań w kierunku 
rozwoju klastrów energii koordy-
nowanych przez spółkę TAURON 
Ekoenergia. d

W Jeleniej Górze odbyły się warsztaty poświęcone 
możliwościom wykorzystania innowacyjnych 
pomysłów, nowych rozwiązań, praktyk 
i technologii w klastrach energii. Gospodarzem 
spotkania, które odbyło się w dniach 12-13 
lutego, był zarząd TAURON Ekoenergia.

TAURON CIEPŁO
MAŁGORZATA KUŚ

Do końca 2017 roku do 
nowoczesnego sys-
t e m u  m o n i t o r i n g u 
TAURON Ciepło podłą-

czył ponad 2400 węzłów w aglo-
meracji śląsko-dąbrowskiej. Sys-
tem zastosowany przez spółkę 
polega na wyposażeniu węzłów 
cieplnych w narzędzia umożliwia-
jące monitorowanie przesyłu cie-
pła w czasie rzeczywistym oraz 
zintegrowane zarządzanie pracą 
całej sieci.
– Czyste i bezpieczne ciepło sie-
ciowe oferowane przez TAURON 
Ciepło to jeden z najskuteczniej-
szych sposobów wyeliminowania 
smogu w miastach. Promujemy 
to rozwiązanie grzewcze i wzbo-
gacamy jego infrastrukturę o roz-

wiązania cyfrowe, aby korzystanie 
z ciepła sieciowego było jak naj-
bardziej komfortowe dla naszych 
klientów – mówi Kamil Kamiński, 
wiceprezes zarządu TAURON Pol-
ska Energia ds. klienta i wsparcia 
korporacyjnego. – Nowocze-
sny system zdalnego odczytu 
wskazań liczników i monitoringu 
węzłów jest również pomocny 
w prowadzeniu analiz zużycia 
ciepła, dzięki czemu będzie moż-
na bardziej efektywnie korzystać 
z ogrzewania i ciepłej wody, a co 
za tym idzie, oszczędzać – dodaje 
wiceprezes.
Systemem zdalnego odczytu 
liczników zostali objęci wszyscy 
klienci TAURON Ciepło: spół-
dzielnie mieszkaniowe, odbiorcy 
komunalni, wspólnoty miesz-
kaniowe, placówki użyteczności 
publicznej, obiekty biurowe i han-

dlowe oraz odbiorcy przemysło-
wi. Dzięki temu spółka zwiększy 
bezpieczeństwo i niezawodność 
dostaw ciepła do klientów i znacz-
nie usprawni proces obsługi tech-
nicznej swoich odbiorców.
W praktyce oznacza to monitoro-
wanie on-line, 24 godziny na dobę, 
pracy węzłów cieplnych oraz 
możliwość zdalnego sterowania 
parametrami urządzeń w węźle. 
Dyspozytor będzie otrzymywał na 
bieżąco powiadomienia i alarmy 
pozwalające na szybkie wykry-
cie awarii i diagnozę nieprawi-
dłowości w pracy urządzeń. 
Dzięki temu służby technicz-
ne TAURON Ciepło będą mo-
gły natychmiast eliminować 
wszelkie zakłócenia pracy sieci 
dostarczającej ciepło do miesz-
kańców aglomeracji śląsko-dą-
browskiej.

Nakłady inwestycyjne poniesio-
ne na wprowadzenie systemu 
zdalnych odczytów liczników 

ciepła oraz monitoringu węzłów 
ciepłowniczych wynoszą łącznie 

około 16 milionów złotych. Projekt 
obejmuje około 10 tysięcy liczników 
w systemie zdalnego odczytu i po-
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Nakłady inwestycyjne poniesio-
ne na wprowadzenie systemu 
zdalnych odczytów liczników 

ciepła oraz monitoringu węzłów 
ciepłowniczych wynoszą łącznie 

około 16 milionów złotych. Projekt 
obejmuje około 10 tysięcy liczników 
w systemie zdalnego odczytu i po-

pracy węzłów cieplnych oraz 
możliwość zdalnego sterowania 
parametrami urządzeń w węźle. 
Dyspozytor będzie otrzymywał na 
bieżąco powiadomienia i alarmy 
pozwalające na szybkie wykry-

wszelkie zakłócenia pracy sieci 
dostarczającej ciepło do miesz-
kańców aglomeracji śląsko-dą-

możliwość zdalnego sterowania 
parametrami urządzeń w węźle. 
Dyspozytor będzie otrzymywał na 

dostarczającej ciepło do miesz-
kańców aglomeracji śląsko-dą-

ciepłowniczych wynoszą łącznie 
około 16 milionów złotych. Projekt 
obejmuje około 10 tysięcy liczników 
w systemie zdalnego odczytu i po-

Systemem zdalnego 
odczytu liczników zostali 

objęci wszyscy klienci 
TAURON Ciepło: spółdzielnie 

mieszkaniowe, odbiorcy 
komunalni, wspólnoty 

mieszkaniowe, placówki 
użyteczności 
publicznej.

O elektromobilności 
w klastrach mówił 

prof. Lech Sitnik z Politechniki 
Wrocławskiej

Cyfrowe 
rozwiązania w sieci
ciepłowniczej
TAURON Ciepło wprowadził w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej system zdalnego 
odczytu liczników ciepła oraz system monitorowania węzłów cieplnych. Te nowoczesne 
rozwiązania mają za zadanie zwiększenie komfortu korzystania z ciepła sieciowego dla 
mieszkańców aglomeracji, zmniejszenie uciążliwości związanych z odczytami u klienta, 
a także ograniczenie ryzyka awarii.
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RODO w Grupie TAURON

Klastry energii: innowacyjne pomysły, nowe  rozwiązania

GRUPA TAURON • W TAURONIE re-
alizowany jest obecnie projekt pn. 
„Wdrożenie regulacji RODO w Gru-
pie TAURON”.
Jego celem jest zapewnienie 
zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami Roz-
porządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 roku w spra-
wie ochrony osób fizycznych, 
w związku z przetwarzaniem da-
nych osób i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO). Rozporządzenie 
zacznie obowiązywać od 25 maja 
2018 roku.
RODO przewiduje szeroki zakres 
obowiązków dla administratorów 
danych osobowych oraz podmio-
tów przetwarzających dane oso-
bowe, czyli także spółek Grupy 
TAURON, a wśród nich:
1.  Przetwarzanie danych osobo-

wych zgodnie z przepisami prawa 
o ochronie danych osobowych.

2.  Stosowanie odpowiednich za-
bezpieczeń przetwarzania da-
nych osobowych.

3.  Zapewnienie realizacji praw 
osób, których dane oso-
bowe są przetwarzane, 
w tym: 

•  prawa dostępu do da-
nych i informacji;

•  prawa żądania spro-
stowania i uzupeł-
nienia danych;

•  prawa sprzeciwu 
wobec przetwarza-
nia danych;

•  prawa do przeniesienia 
danych;

•  prawa do bycia zapo-
mnianym.

4.  Prowadzenie rejestru 
czynności przetwarzania da-
nych osobowych lub rejestru 
wszystkich kategorii czynności 
przetwarzania.

5.  Przeprowadzanie oceny skut-
ków przetwarzania dla ochrony 
danych osobowych.

Obowiązki spółki z zakresu ochro-
ny danych osobowych realizować 
będą wszyscy pracownicy Grupy 

TAURON w zakresie swoich 
obowiązków służ-
bowych. Obecnie 
w spółkach Gru-
py oraz w Funda-
cji TAURON trwa 

audyt, którego 
głównym ce-
lem jest usta-
lenie procesów 
przetwarzania 

danych osobo-
wych.
Kolejnym krokiem 
będzie opraco-

wanie i wdrożenie 
rozwiązań prawnych, 

organizacyjnych oraz z zakresu 
IT i bezpieczeństwa. W spółkach, 
w których wdrożone jest zarzą-
dzanie procesowe, przyjęte roz-
wiązania zostaną uwzględnione 
w dokumentacji procesowej. 
KK

TAURON SERWIS • Budowa blo-
ku energetycznego 910 w Elek-
trowni Jaworzno III to ogromne 
przedsięwzięcie. Łącznie na 
budowie pracuje około 2500 
osób. 120 z nich to pracownicy 
TAURON Serwis.
Spółka jest odpowiedzialna za 
konstrukcję mostu skośnego, któ-
ry już dziś wznosi się w najwyż-
szym punkcie na 57 metrów i waży 
około 1150 ton. TAURON Serwis 
zrealizował już 65% swojej części 
projektu.
Na tak potężnej budowie są dwa 
najważniejsze priorytety: dotrzy-
manie terminów i zapewnienie 
bezpieczeństwa ludziom. TAURON 
Serwis zatrudnia dwóch specjali-
stów ds. BHP i ppoż., którzy pra-
cują przy stawianiu bloku 910; to 
Monika Koziara i Kamil Juszczyk. 

Przynajmniej jeden ze specjalistów 
jest zawsze obecny na placu bu-
dowy. Ich ogromne doświadczenie 
pozwala na sprawne zarządzanie 
i kontrolowanie warunków pracy. 
To oni prowadzą szkolenia wpro-
wadzające dla osób zaczynają-
cych pracę na budowie. Weryfikują 
również uprawnienia zawodowe, 
dokumenty potwierdzające brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zaplanowanych 
zadań oraz posiadanie aktu-
alnego szkolenia w dziedzinie 
BHP.
– Brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej, niekompletne 
rusztowanie czy elektronarzędzie 

bez ważnego przeglądu? W takich 
przypadkach na pewno pojawią się 
konsekwencje za nieprzestrzega-
nie przepisów BHP. To nie złośli-
wość, ale dbałość o bezpieczeń-
stwo całej załogi biorącej udział 
w powstawaniu układu nawęgla-
nia bloku 910 MWe w Jaworznie 
– tłumaczy Monika Koziara z TSR. 
– Jeśli macie wątpliwości, czy sto-
sujecie bezpieczne metody pracy 
lub zastanawiacie się, jaki środek 
ochrony indywidualnej wybrać, 
śmiało możecie nas o to zapytać 
– dodaje. MM

Bezpieczny blok 910

wykonywania zaplanowanych 
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Spółka jest odpowiedzialna za 
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ry już dziś wznosi się w najwyż-
szym punkcie na 57 metrów i waży 
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szym punkcie na 57 metrów i waży 
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Na tak potężnej 
budowie są dwa 

najważniejsze priorytety: 
dotrzymanie terminów 

i zapewnienie bezpieczeństwa 
ludziom. TAURON Serwis 

zatrudnia dwóch 
specjalistów ds. BHP 

i ppoż.

W warsztatach udział 
wzięli przedstawiciele 

samorządów, świata 
nauki oraz biznesu, którzy 

na co dzień aktywnie 
współtworzą klastry
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nad 2400 węzłów cieplnych w sys-
temie stałego monitoringu.
Ciepło sieciowe jest najtańszym 
i jednocześnie najbardziej przyja-
znym dla środowiska sposobem 
ogrzewania mieszkań i domów 
w mieście. Rozwiązanie to oznacza 
komfort i bezpieczeństwo dla użyt-

kowników. Przyłączenie każdego 
kolejnego budynku wielorodzinne-
go do sieci ciepłowniczej oznacza 
mniej indywidualnych pieców i ko-
minów, co bezpośrednio przekłada 
się na znaczne ograniczenie emisji 
szkodliwych zanieczyszczeń do at-
mosfery w każdym z miast.   d 

osób, których dane oso-
bowe są przetwarzane, 

prawa dostępu do da-

prawa do przeniesienia 

prawa do bycia zapo-

  Prowadzenie rejestru 

obowiązków służ-
bowych. Obecnie 
w spółkach Gru-
py oraz w Funda-
cji TAURON trwa 

audyt, którego 
głównym ce-
lem jest usta-
lenie procesów 
przetwarzania 

danych osobo-
wych.
Kolejnym krokiem 
będzie opraco-

wanie i wdrożenie 
rozwiązań prawnych, 

 Monika Koziara i Kamil 
Juszczyk przy moście 
skośnym układu 
nawęglania. 
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TAURON CIEPŁO • TAURON Ciepło 
promuje ciepło sieciowe w Polskim 
Radiu Katowice.
Jednym ze słów najczęściej poja-
wiających się we wszystkich ser-
wisach i programach ekologicznych 
jest zbitka angielskich określeń dym 
i mgła: smoke and fog, czyli SMOG. 

Przez 10 tygodni w Polskim Radiu 
Katowice, w audycji pt. „Po nitce do 
ciepła”, informujemy, edukujemy 
i tłumaczymy, w jaki sposób ciepło 
sieciowe może być antidotum na 
smog w miastach. Podpowiadamy, 
co zrobić, aby przyłączyć się do sieci 
ciepłowniczej, jak oszczędzać i ko-

rzystać z ciepła sieciowego i zadbać 
o zdrowie.  Audycje prowadzi red. 
Katarzyna Głuch-Juszkiewicz.
Zapraszamy do słuchania: Polskie 
Radio Katowice, poniedziałek, godz. 
10.50. TAURON Ciepło jest partne-
rem cyklu audycji „Po nitce do cie-
pła”.  MK

Po nitce do ciepła?
TAURON DYSTRYBUCJA • Zmoder-
nizowany budynek administra-
cyjny, zaplecze techniczne oraz 
socjalno-bytowe, a także nowa in-
frastruktura sieciowa i drogowa to 
efekt trwającego ponad dwa lata 
remontu siedziby Regionu Kłodzko, 
należącego do wałbrzyskiego od-
działu spółki TAURON Dystrybucja.
21 lutego uroczystego odbioru do-
konali Jerzy Topolski – wiceprezes 
zarządu ds. operatora i Krzysztof 
Durkalec – wiceprezes zarządu 
ds. utrzymania sieci i logistyki, 
w obecności dyrekcji wałbrzyskie-
go oddziału – Mariusza Szawary 
i Mariusza Pietruszewicza – oraz 
kierownika regionu Janusza Musz-
kiety. Wydarzeniu towarzyszyli 
również przedstawiciele instytucji 
współpracujących oraz pracownicy 
związani z tą inwestycją.
Zakres prac obejmował:
– rozbudowę biurowca głównego, 
polegającą na powiększeniu par-
teru o nową strefę wejściową wraz 
z remontem elewacji oraz dachu;
– przebudowę i modernizację bu-
dynku socjalno-bytowego o jedną 
kondygnację, z remontem po-
mieszczeń biurowych;
– budowę jednokondygnacyjnego 
budynku ze spadzistym dachem, 
który pełnić będzie funkcję biurową 
i magazynową;
– remont ciągu garaży, tj. wykonanie 
elewacji, wymianę pokrycia dachu 
i stolarki okiennej, malowanie ścian 
i sufitów oraz wykonanie posadzek 
i wymianę bram wjazdowych;

TAURON WYDOBYCIE • W Zakła-
dzie Górniczym Sobieski oddano 
do użytku zmodernizowany Punkt 
Obsługi Klienta (POK). Dzięki 
temu znacząco podniosła się ja-
kość obsługi klientów chcących 
kupić węgiel w naszej spółce.
Poza zmianami wizualnymi po-
jawiła się możliwość zakupu 
konfekcjonowanego ekogroszku 
w 20-kilogramowych workach 
na paletach. Funkcjonuje system 
awizacji, czyli wcześniejszego 
ustalania terminu odbioru kon-
kretnego rodzaju węgla. Aktualnie 
klienci z kilkudniowym wyprze-
dzeniem wiedzą, w jakim konkret-
nym terminie, jaką ilość i jaki sor-
tyment węgla mogą odebrać.
To działanie wyeliminowało pro-
blem kolejek samochodów ocze-
kujących na odbiór węgla i pozwo-
liło klientom efektywniej zarządzać 
flotą transportową. Otrzymując 
specjalny numer PIN, kierowca 

zgłasza się do 
Punktu Obsłu-
gi Klienta, gdzie 
może dopełn ić 
wszystkich formal-
ności związanych 
z odbiorem węgla. 
Dodatkowo na terenie 
ZG Sobieski znajdują 
się toalety i prysznice, 
z których mogą korzy-
stać kierowcy.
Poprawie uległy także 
warunki pracy naszych 
pracowników. Pomiesz-
czenia są przestronne, 
klimatyzowane i wypo-
sażone w pełny węzeł 
sanitarny. W codzien-
nych kontaktach klienci 
mogą liczyć na profe-
sjonalną, kompetentną 
i sprawną obsługę ze 
strony pracowników 
POK. AT

Nowa jakość
obsługi klientów

z odbiorem węgla. 
Dodatkowo na terenie 
ZG Sobieski znajdują 
się toalety i prysznice, 
z których mogą korzy-
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czenia są przestronne, 
klimatyzowane i wypo-
sażone w pełny węzeł 
sanitarny. W codzien-
nych kontaktach klienci 
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i sprawną obsługę ze 
strony pracowników 

Region Kłodzko w nowej odsłonie

TAURON CIEPŁO
MAŁGORZATA KUŚ

Prezydent Andrzej Duda 
podziękował laureatom 
konkursu i podkreślił, że 
przestrzeganie prawa 

pracy jest ważne dla zrównoważo-
nego rozwoju państwa, a działania 
podejmowane przez takich praco-
dawców wpisują się w politykę re-
alizowaną przez obecny rząd.
Konkurs jest organizowany od 10 
lat przez NSZZ „Solidarność”, a pa-
tronat nad nim objął prezydent An-
drzej Duda. W tym roku wyróżniono 

27 pracodawców z całej 
Polski, wśród których zna-
lazły się przedsiębiorstwa 
różnych branż, m.in. pro-
dukcyjne, ciepłownicze, ko-
munikacyjne i edukacyjne.
Celem konkursu jest pro-
mowanie pracodawców 

wyróżniających się w stosowa-
niu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności przez sta-
bilność zatrudnienia, przestrze-
ganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodo-

we. Kandydatów zgłaszają pod-
stawowe jednostki organizacyjne 
Solidarności.
– Gratulujemy jeszcze raz wszyst-
kim pracownikom TAURON Cie-
pło. To dla nas bardzo ważne i za-
szczytne wyróżnienie. Przyznana 
nagroda jest wspólnym sukcesem 

27 pracodawców z całej 
Polski, wśród których zna-
lazły się przedsiębiorstwa 
różnych branż, m.in. pro-
dukcyjne, ciepłownicze, ko-
munikacyjne i edukacyjne.
Celem konkursu jest pro-
mowanie pracodawców 

26 lutego, podczas uroczystości w Pałacu 
Prezydenckim, prezes zarządu TAURON Ciepło 
odebrał certyfikat oraz statuetkę konkursu 
„Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”.

26 lutego, podczas uroczystości w Pałacu 

TAURON Ciepło 
przyjazny 
pracownikom

Pamiątkowe zdjęcie zarządu TAURON Ciepło oraz 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z prezydentem 
Andrzejem Dudą oraz przewodniczącym KK Solidarności 
Piotrem Dudą

Uroczyste przecięcie 
wstęgi przez 
Jerzego Topolskiego, 
wiceprezesa TD
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– wykonanie stalowej wiaty sta-
nowiącej zadaszenie nad jedena-
stoma miejscami postojowymi;
– budowę utwardzonego placu 
o nawierzchni z betonu do skła-
dowania prefabrykatów 
betonowych, słupów, kabli 
itp.;
– wykonanie parkingów 
dla pracowników, klientów 
i gości. 
Dzięki tej inwestycji sie-
dziba Regionu zyskała nie 
tylko nowy wygląd, ale też 
funkcjonalność. Teraz jest 
doskonałą wizytówką swo-
jego właściciela 
i miasta Kłodz-
ka.  EM
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Region Kłodzko w nowej odsłonie

Wyjątkowe wyzwanie
i sukces pracowników
Ciepło Serwisu

TAURON CIEPŁO
MAŁGORZATA KUŚ

Jedną z ostatnio realizowa-
nych przez Ciepło Serwis in-
westycji było przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej pierwsze-

go z dwóch biurowców kompleksu 
KTW przy ulicy Roździeńskiego 1a. 
Mimo że prace budowlane jeszcze 
się tam nie zakończyły, TAURON 
Ciepło – zgodnie z umową – od 
stycznia br. pozostaje w pełnej go-
towości do podania ciepła.
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klienta (inwestora) i potrze-
bie dotrzymania umownego ter-
minu rozpoczęcia dostawy ciepła 
do biurowca, pracownicy Ciepło 
Serwis podjęli wyzwanie i wybu-
dowali całkowicie we własnym 
zakresie kompletny węzeł cieplny 
wraz z pełną instalacją w ciągu 
niespełna 20 dni! To niesamowite 
osiągnięcie, ponieważ standardo-

wo – w przypadku firm 
zewnętrznych – na 
wykonanie podobnych 
projektów potrzeba 
około 60 dni roboczych.
W przeszłości Ciepło 
Serwis realizował już po-
dobne stacje wymienników 
(np. w Galerii Katowickiej), jed-
nak w znacznie dłuższym cza-
sie. W przypadku realizacji tego 
projektu wszystkie prace – od 
montażu całego modułu przyłą-
czeniowego, kompletnej instalacji 
ciepłowniczej, aż po oddanie do 
eksploatacji pełnego węzła ciepl-
nego – pracownicy Ciepło Serwisu 
wykonali w trzykrotnie krótszym 
czasie (dokładnie w17 dni).
Cały węzeł cieplny – o mocy 3,6 MW
– został wykonany w przez pra-
cowników Ciepło Serwisu wła-
snymi siłami, co dodatkowo przy-
niosło oszczędności dla spółki, 
ponieważ koszty realizacji tej 

inwestycji były o 50 procent niż-
sze w stosunku do ofert przed-
stawionych przez wykonawców 
zewnętrznych. d

Ciepło Serwis to jednostka organizacyjna w TAURON Ciepło, której zadaniem jest realizacja 
szeroko pojętych zadań inwestycyjnych i remontowych w obszarze przesyłu i wytwarzania, w tym 
budowa nowych przyłączy oraz usuwanie usterek oraz awarii w obrębie sieci przesyłowych i źródeł 
wytwarzania.

inwestycji były o 50 procent niż-
sze w stosunku do ofert przed-
stawionych przez wykonawców 

nak w znacznie dłuższym cza-

zewnętrznych. 

W przeszłości Ciepło 
Serwis realizował już po-
dobne stacje wymienników 
(np. w Galerii Katowickiej), jed-
nak w znacznie dłuższym cza-

Serwis realizował już po-
dobne stacje wymienników 
(np. w Galerii Katowickiej), jed-
nak w znacznie dłuższym cza-

Wszystkie prace – od 
montażu całego modułu 

przyłączeniowego, kompletnej 
instalacji ciepłowniczej, aż po 

oddanie do eksploatacji pełnego 
węzła cieplnego – pracownicy 

Ciepło Serwisu wykonali 
w trzykrotnie krótszym 

czasie.

wszystkich pracowników naszej 
spółki. To dzięki ich wsparciu i za-
ufaniu możliwa była zmiana po-
staw i zachowań sprzyjających 
rozwojowi dialogu i dobrej współ-
pracy – powiedział Jacek Uhryn, 
prezes zarządu TAURON Ciepło. 
MK

FO
TO

: A
RC

H 
TC

Pracownicy Ciepło Serwisu 
odpowiedzialni za realizację 
zadania w biurowcu KTW

Budynek Regionu 
po modernizacji
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O tym, że górnictwo jest 
jednym z najtrudniej-
szych zawodów na 
świecie, nikomu przy-

pominać nie trzeba. To wytężona, 
niebezpieczna praca, przez wielu 
niestety niedoceniania. To również 

tradycja przekazywana z ojca na 
syna.
Ponad 100 emerytowanych gór-
ników odebrało z rąk swoich do-
tychczasowych przełożonych 
pamiątkowe dyplomy oraz oko-
licznościowe upominki.
– Kopalnia to nie tylko szyby 
i urządzenia. Kopalnia to ludzie, 
i to o najwyższych kwalifikacjach, 

którzy potrafią sprostać najwyż-
szym wymaganiom – powiedział 
Zdzisław Filip, prezes zarządu 
TAURON Wydobycie.
– Bardzo miło w takim gronie po-
żegnać naszych kolegów, z którymi 
pracowaliśmy po kilkanaście lat 
– mówiła Ewa Stalmarska, przed-
stawiciel organizatorów spotkania.
Minutą ciszy uczczono również 
pamięć tych, którzy odeszli na 
wieczną szychtę. Dźwięki górni-
czej orkiestry szczelnie wypełni-
ły salę, nie zabrakło w niej także 
miejsca na wspomnienia czy no-
stalgię.

Emeryci
z ZG Sobieski
W piątek, 2 lutego, zarząd TAURON Wydobycie 
oraz dyrekcja Zakładu Górniczego Sobieski 
uhonorowali pracowników, którzy w 2017 roku 
przeszli na zasłużoną emeryturę.

Ponad 
100 emerytowanych 

górników odebrało z rąk 
swoich dotychczasowych 

przełożonych pamiątkowe 
dyplomy oraz 

okolicznościowe 
upominki.

Lekkoatletyczny
multimedalista z TAURONA
TAURON DYSTRYBUCJA POMIARY •
Złoty medal w skoku w dal z wyni-
kiem 5,27 m i brązowy w trójsko-
ku z rezultatem 11,03 m. A jeśli do 
tego doliczyć zdobycie 4. miejsca 
w Polsce w biegu na 60 metrów, 
to okazuje się, że Marek Wideł 
z TAURON Dystrybucja Pomiary 
był jednym z bardziej utytułowa-
nych zawodników XXVII Halowych 
Mistrzostw Polski w Lekkiej Atle-
tyce Masters. 
Mistrzostwa odbyły się 24 lutego 
w Arenie Toruń. Zawody Masters 
przeznaczone są dla sportowców 
po 35. roku życia. Górnego limitu 
wiekowego nie ma, dlatego do ry-
walizacji stają niekiedy nawet stu-
latkowie. Tym razem w zawodach 

udział wzięło blisko 460 zawod-
ników, w tym ponad 50 z zagrani-
cy: Białorusi, Ukrainy, Grecji oraz 
Turcji. Mierzą się ze sobą zarówno 
byli mistrzowie i rekordziści, jak 
i amatorzy, dla których uprawianie 
sportu jest sposobem na zachowa-
nie świetnej kondycji oraz radości 
i dobrej zabawy.
Tak doskonała dyspozycja i rewe-
lacyjna forma naszego pracownika 
dają nadzieje na kolejne sukcesy 
sportowe. Kolekcję medali Marek 
Wideł będzie mógł powiększyć 
na mistrzostwach świata Ma-
sters, które odbędą się w Toruniu 
w marcu 2019 roku. Gratulujemy 
już dziś i trzymamy kciuki w przy-
szłości. MB

Uwaga alarm!
TAURON DYSTRYBUCJA • Około 
godziny 9 rano, 22 stycznia br. 
w kuchni na I piętrze budynku TAU-
RON Dystrybucja w Krakowie przy 
Podgórskiej 25A wybuchł pożar. 
Po nieudanej próbie jego ugasze-
nia zarządzono całkowitą ewa-
kuację budynku i powiadomiono 
straż pożarną. Tak rozpoczęły się 
próbne ćwiczenia alarmu przeciw-
pożarowego i ewakuacji pracowni-
ków.
Po zaalarmowaniu pracownicy 
przerwali pracę i w ciągu 5 minut 
24 sekund wszyscy opuścili budy-
nek i zgromadzili się na wyznaczo-
nym miejscu zbiórki.
W tym czasie strażacy przystąpi-
li do pozorowanej akcji gaśniczej 
i przeszukania budynku. Odnale-
ziono i uratowano dwoje pozo-
rantów, którzy zgodnie ze scena-
riuszem ćwiczeń nie zdołali się 
ewakuować.
Ćwiczenia miały sprawdzić, czy 
użytkownicy budynku znają zasa-
dy postępowania w przypadku za-
rządzenia ewakuacji, jak sprawnie 
przebiegnie ewakuacja. Scenariusz 
ćwiczeń był tak przygotowany, aby 
można było także przetestować 
funkcjonowanie takich elemen-
tów, jak zamki w drzwiach ewaku-

acyjnych, klapy przeciwpożarowe 
w przewodach instalacji klimaty-
zacyjnej oraz oświetlenie ewaku-
acyjne.
Akcja przebiegała w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do rzeczywi-
stych, zostały uruchomione wszel-
kie środki podejmowane w takich 
sytuacjach. Choć to tylko symula-
cja, takie ćwiczenia są niezwykle 
potrzebne: uczą, jak zachowywać 
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Gwarkowie tuż
po wręczeniu 
dyplomów

Prezes Zdzisław Filip 
składa podziękowania 

Rozmowom przy stole 
towarzyszył sentyment 
i wspomnienia sięgające 
lat 80.

W kat. M-50 – na podium 
trójka najlepszych 

w Polsce  skoczków w dal. 
W środku reprezentant 

TDP – Marek Wideł
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Dziękujemy za wasz trud 
i ciężką pracę dla górnic-
twa tej ziemi. Tworzyli-
ście silną i zgraną załogę, 

dzięki której Zakład Górniczy Janina 
doskonale radzi sobie w rynkowych 

warunkach – mówił Zdzisław Filip, 
prezes zarządu TAURON Wydoby-
cie.
Na zasłużoną emeryturę odeszło 
144 pracowników. Podczas uro-
czystości nie mogło zabraknąć 
wspomnień o gwarkach, którzy nie 
doczekali tych chwil. Minuta ciszy 
przypomniała o kolegach i koleżan-

kach, których już nie ma wśród 
górniczej braci.
Po części oficjalnej był czas na 
wspomnienia i wspólną zaba-
wę. Wśród świeżo upieczonych 
emerytów czuć było sentyment 
do zakładu pracy, w którym 
niektórzy spędzili większą 
część swojego życia. d

Gwarkowie z ZG Janina 
przeszli na emerytury

Zarząd i kadra TAURON Wydobycie pożegnali koleżanki i kolegów, 
którzy odeszli na zasłużone emerytury. W podziękowaniu za ich wkład 
w budowanie sukcesu Zakładu Górniczego Janina wręczono im pamiątkowe 
dyplomy i upominki. Orkiestra odegrała hymn górniczy.

TAURON Serwis 
stawia na szkoły
TAURON SERWIS • TAURON Serwis 
dba o nieustanny rozwój, dlatego 
spółka stworzyła m.in. program 
współpracy ze szkołami. W lutym 
Stanisław Bazak, prezes TAURON 
Serwis, podpisał list intencyjny 
w tej sprawie z Dyrekcją Zespołu 
Szkół Energetycznych i Usługo-
wych w Łaziskach Górnych.
Dzięki temu już wkrótce podopieczni 
szkoły będą mogli uczyć się zawo-
du w praktyce. Porozumienie za-
kłada również szeroką współpracę 
z absolwentami, którzy mogą zostać 
zatrudnieni jako stażyści. Ucznio-
wie będą mogli szkolić się w elek-
trowniach oraz elektrociepłowniach 
TAURON Wytwarzanie, bo właśnie 
tu TAURON Serwis skupia swoją 
działalność. W wyniku wspól-
nych porozumień został też 
powołany do życia spe-
cjalny kierunek i klasa na 
potrzeby lokalnego rynku.
TAURON Serwis w ten 
sposób stara się reago-
wać z wyprzedzeniem na 
rosnące zapotrzebowanie 
na specjalistów w szeroko 
pojętej branży energetycznej. 
Takie rozwiązania zapobiegną 

również ryzyku wystąpienia tzw. 
luki pokoleniowej, która często wy-
stępuje nie tylko w energetyce, ale 
w całym przemyśle. Tym samym 
podtrzymywane są energetyczne 
tradycje miasta, które niezmiennie 
kojarzone jest z Elektrownią Łazi-
ska, zakładem obecnym w świa-
domości mieszkańców od niemalże 
stu lat. 
TAURON Serwis jest spółką re-
montowo-serwisową Grupy Kapi-
tałowej TAURON. Działa głównie 
w branży energetycznej i ciepłow-
niczej, ale sukcesywnie zdobywa 
także inne rynki. MM
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Takie rozwiązania zapobiegną 

trowniach oraz elektrociepłowniach 
TAURON Wytwarzanie, bo właśnie 
tu TAURON Serwis skupia swoją 
działalność. W wyniku wspól-

na specjalistów w szeroko 
pojętej branży energetycznej. 
Takie rozwiązania zapobiegną 

Pamiętajmy, że...
w przypadku ogłoszenia ewaku-
acji powinniśmy:
•  wyłączyć wszystkie urządze-

nia i instalacje elektryczne,
•  zabrać ze sobą niezbędne 

rzeczy osobiste, przedmioty 
i ważne dokumenty,

•  opuścić pomieszczenie (ostat-
nia osoba musi pamiętać 
o zamknięciu okien i drzwi 
oraz pozostawieniu klucza do 

pomieszczenia w zamku od 
strony korytarza),

•  po opuszczeniu budynku udać 
się na terenie dla ewakuowa-
nych i tam spokojnie czekać 
na dalsze decyzje kierującego 
akcją ewakuacyjną,

•  wszyscy pracownicy zaanga-
żowani w akcję ewakuacyjną 
po wykonaniu swoich zadań 
pozostają do dyspozycji kieru-
jącego akcją.

się w sytuacjach zagrożenia, po-
zwalają się sprawdzić – zarówno 
pracownikom, służbom ochrony 
budynku, jak i samym strażakom 
oraz zespołowi kryzysowemu. Po-
kazują, jakich błędów unikać, by nie 
popełniać ich w przyszłości. I naj-
ważniejsze: by unikać ich w rzeczy-
wistej sytuacji zagrożenia – wtedy 
każdy popełniony błąd może kosz-
tować nas życie. JB  
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Świeżo upieczeni emeryci nie 
kryli wzruszenia i emocji 

Prezes Zdzisław Filip 
i Wiceprezes Bogdan 

Chrószcz wręczają 
dyplomy i składają 

podziękowania

Dla wszystkich 
uczestników zagrała 

Orkiestra Górnicza 
ZG Janina

Młodzież z zainteresowaniem 
słuchała o pracy w TAURON 

Serwis.

Sprawne działania strażaków 
pracownicy obserwowali z 

wyznaczonego 
miejsca zbiórki
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Kuś – TAURON Ciepło, Katarzyna Taraj – TAURON Ciepło, 
Jacek Swadźba – TAURON Wytwarzanie, Agnieszka Cupiał 
– Kopalnia Wapienia Czatkowice, Dorota Połedniok – TAURON 
Wydobycie, Zofia Mrożek – TAURON Wydobycie, Adam 
Trębacz - TAURON Wydobycie, Joanna Brelińska – TAURON 
Dystrybucja, Justyna Siedlecka – TAURON Dystrybucja, Aneta 
Bohm-Czechowicz – TAURON Dystrybucja, Marcin Marzyński 
– TAURON Dystrybucja, Ewa Groń – TAURON Dystrybucja, Beata 
Boryczko – TAURON Dystrybucja, Zbigniew Piersiak – TAURON 
Dystrybucja, Kazimierz Szypuła – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek 
– TAURON Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, 
Anna Wojcieszczyk – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek 
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON 
Dystrybucja, Anna Biesaga-Makiej – TAURON Dystrybucja, Karolina 
Sienkiewicz – TAURON Serwis, Marcin Maślak – TAURON Serwis; 
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Zespół redakcyjny Puls TAURONA 
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TAURONA

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR:11

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 31 marca br. na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się w kolej-
nym wydaniu naszego magazynu.

Zwycięzcy krzyżówki nr 10: •  Ewa Kosowska – Biuro Obsługi Kancelaryjnej Rejon Dolnośląski, TAURON Obsługa Klienta; Monika 
Bzibziak – Zespół Zakupów, TAURON Wydobycie; Joanna Jajeśniak – Oddział Elektrownia Łagisza, TAURON Wytwarzanie; Ewelina 
Durkalec – Biuro Zarządzania Procesami, TAURON Ekoenergia; Krzysztof Straszewski – Wydział Sprzedaży, TAURON Dystrybucja.

TAURON WYTWARZANIE
TOMASZ KALINOWSKI

Wśród licznego grona 
uczestników w zma-
ganiach wzięli udział 
reprezentanci nale-

żących do TAURON Wytwarzanie 
Elektrowni Jaworzno, Elektrowni 
Łaziska i Elektrowni Siersza. Co 
więcej, na torach po raz pierwszy 
do rywalizacji stanęli pracowni-
cy gliwickiego oddziału TAURON 
Dystrybucja – czteroosobowa eki-

pa dumnie reprezentowała swoją 
spółkę.
Każdy uczestnik rozegrał cztery 
pełne gry, których suma decydowa-
ła o końcowej klasyfikacji turnieju. 
Po blisko czterogodzinnej rywaliza-
cji w kategorii kobiet wygrała Mag-

dalena Starczyk z dorobkiem 659 
punktów. Druga lokata z 643 punk-
tami przypadła Aleksandrze Gon-
sior-Ślezionie, a na trzecim miejscu 
podium uplasowała się Iwona Woj-
tas, notując wynik 600 punktów.
Wśród mężczyzn najlepszy oka-

zał się Paweł Kubiś, uzyskując 794 
punkty. Drugie miejsce wywalczył 
Mariusz Kubica (763 punkty), a trze-
cie Paweł Kozok z 739 punktami.
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na kolejne rozgrywki, 
które odbędą się już w kwietniu! d

Bowlingowe zmagania
energetyków

21lutego w kręgielni 
MOSiR w Łaziskach 
Górnych odbył się 
– inaugurujący IX cykl 
Grand Prix – Pierwszy 
Turniej Bowlingowy.


