
DOBRE WYNIKI 
GRUPY TAURON 
W 2017 ROKU
14 marca, podczas konferencji dla 
mediów i inwestorów zaprezento-
wano kluczowe osiągnięcia GT  
w 2017 r. oraz skomentowano 
wyniki operacyjne i finansowe.  
STR. j 2-3
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Budowa bloku 910 
z dofinansowaniem od PFR

W tym roku zima swoje najsurowsze oblicze pokazała przez ostatni miesiąc. Były 

mrozy i opady śniegu, czyli warunki wymarzone na narciarskie wypady. TAURON 

zorganizował więc dla swoich pracowników szkolenia z bezpieczeństwa na stokach. 

Poprowadzili je fachowcy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bezpiecznie 
na nartach
GRUPA TAURON
MARTA BISIKIEWICZ, ANNA RUTKOWSKA

Pierwsza grupa pracowników 
Grupy TAURON szkoliła się 
9-11 marca w Krynicy, a dru-
ga tydzień później w Zieleńcu 

(16-18 marca). Warsztaty prowadzili 
GOPR-owcy z grup krynickiej i wał-
brzysko-kłodzkiej. Zajęcia teoretyczne 
były poświęcone udzielaniu pierwszej 
pomocy i bezpieczeństwu na stokach 
narciarskich. Uczestnicy szkolenia mieli 
okazję zobaczyć z bliska, jak na co dzień 
pracują ratownicy, posłuchać wykładu 
na temat działalności GOPR oraz za-
poznać się z aplikacją RATUNEK, którą 
każdy z nas może zainstalować na swo-
im telefonie.
Z największym entuzjazmem spotkały 
się praktyczne szkolenia techniki jazdy 
na nartach. Pracownicy na własnej skó-
rze mogli się też przekonać, jak trudny 
jest transport poszkodowanego w tere-
nie górskim. Szczególną frajdę sprawiła 
im przejażdżka na nartach za skuterem. 
Uczestnicy w terenie poznali zagrożenia 
związane z lawinami oraz obszarem, na 
którym występują. Zobaczyli, jak przy 
użyciu detektorów ratownicy szukają 
osób zasypanych, jak wygląda sondo-
wanie lawiniska i ćwiczyli w praktyce 
ratunkowe akcje partnerskie.
Takie praktyczne i teoretyczne szko-
lenia mają ogromne znaczenie, bo w 

trudnych zimowych warunkach w gó-
rach wiedza często jest najlepszym 
gwarantem bezpieczeństwa. W Polsce 
poziom wiedzy dotyczącej zachowania 
się na stokach jest według instrukto-
rów zbyt niski, a większość narciarzy 

nie wie nawet, czym jest obowiązkowy 
dekalog FIS, czyli Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej. Takie zimowe 
szkolenia, jak zorganizowane w marcu 
przez Grupę TAURON, mają szansę to 
zmienić! d

TAURON podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi 
przez PFR umowę inwestycyjną i umowę wspólników, określające 
warunki zaangażowania w realizację budowy bloku 910  
w Jaworznie.  STR. j 3

W CH Gemini Park w Tychach, przy ul. Towarowej 2 
uruchomiliśmy nowy Punkt Obsługi Klienta. Będzie 
czynny codziennie, także w weekendy. 
  STR. j 4

Błyskawiczny serwis
młynów
Zaledwie 16 dni potrzebowali serwi-
sanci TAURON Serwis, żeby opanować 
sześć awarii młynów węglowych. 
  STR. j 4-5

Uczestnicy szkolenia mieli 
możliwość doskonalenia 
swojej techniki jazdy 
na nartach pod okiem 
instruktorów z GOPR.

Przed stacją ratowniczą w Zieleńcu. 
Po szkoleniu teoretycznym przyszedł 
czas na praktykę na stoku.

Pogoda oraz humory dopisywały 
uczestnikom szkolenia grupy krynickiej.

Uczestnicy 
szkolenia 
poznali techniki 
ratownictwa 
lawinowego.
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Serwis na piątkę
GRUPA TAURON • Wyższa jakość 
świadczonych usług, dodatkowe 
korzyści finansowe, poszerzenie 
kompetencji i wyjście z ofertą spe-
cjalistycznych usług na rynek ze-
wnętrzny to osiągnięte już efekty 
przeprowadzonego w Grupie TAU-
RON programu reorganizacji obszaru 
usług serwisowych. 
– Celem przeprowadzonej reorga-
nizacji obszaru serwisowego była 
poprawa efektywności i jakości 
świadczonych usług, wzmocnienie 
i pozyskanie nowych kompetencji 
specjalistycznych przez pracow-
ników oraz zatrzymanie środków 
finansowych w Grupie TAURON.  
– mówi Kamil Kamiński, wiceprezes 
zarządu TAURON Polska Energia ds. 
klienta i wsparcia korporacyjnego.

Pozytywny efekt finansowy
Największe korzyści reorganiza-
cja przyniesie w obszarach wy-
twarzania energii i ciepła. Celem 
finansowym programu jest uzy-
skanie 191 mln zł pozytywnego 
efektu finansowego do 2026 roku. 
Będzie to możliwe dzięki podjętym 
w spółkach inicjatywom popra-
wiającym efektywność zadań ser-
wisowo-remontowych i eksplo-

atacyjnych w głównych aktywach 
wytwórczych Grupy TAURON oraz 
dzięki rozszerzeniu świadczonych 
usług serwisowych na rynek ze-
wnętrzny.
Zainicjowany w 2016 roku pro-
gram pn. „Reorganizacja obsza-
ru usług serwisowych w Grupie 
TAURON” był realizowany zarów-
no poprzez zmiany kapitałowe, 
strukturalne i organizacyjne w po-
szczególnych spółkach Grupy, jak 
i wdrożenia nowych standardów 
i parametrów oraz zakresów 
obsługi serwisowo-remonto-
wej, m.in. zawarte tzw. umowy 
SLA (umowa dotycząca poziomu 
świadczenia usług).  
Dla potrzeb realizacji usług serwi-
sowych na rzecz TAURON Ciepło 
i TAURON Wytwarzanie utworzo-
na została spółka TAURON Serwis, 
która przejęła obowiązki związane 
z remontami i usuwaniem awarii, 
znacznie rozszerzając zakres swo-
ich kompetencji specjalistycznych.
– Przeformułowano model funk-
cjonowania i rolę TAURON Serwis 
w Grupie TAURON. Przed reorganiza-
cją, spółka serwisowa przeznaczona 
była do sprzedaży. W przypadku gdy-
byśmy sfinalizowali transakcję, spółki 

Grupy zmuszone byłyby do zakupu 
usług na rynku zewnętrznym. Obec-
nie funkcjonowanie w Grupie TAURON 
wyspecjalizowanego podmiotu 
umożliwia efektywne zarządzanie 
usługami serwisowymi i remonto-
wymi w spółkach Grupy – wyjaśnia 
Kamil Kamiński. 

Nowi partnerzy biznesowi
Efektem reorganizacji jest m. in. 
skrócenie czasu usuwania awarii 
w jednostkach wytwórczych oraz 
czasu przerw w dostawach ciepła 
dla klientów, a także przejęcie za-
dań wcześniej zlecanych podmio-
tom zewnętrznym. Dzięki temu 
w Grupie zatrzymywane są środki 
finansowe.
Udział TAURON Serwis w budże-
tach remontowych TAURON Cie-
pło i TAURON Wytwarzanie sys-
tematycznie rośnie. Ponadto, 
dzięki nowym kompetencjom spe-
cjalistycznym – jak serwis układów 
klimatyzacji, remonty pomp i arma-
tury, realizacja „pod klucz” inwesty-
cji w przemyśle, remonty kapitalne 
– TAURON Serwis wyszedł na rynek 
zewnętrzny, pozyskując nowych 
partnerów biznesowych. Spółka, 
realizując przyjętą ścieżkę rozwo-

ju, stale poszerza i rozwija portfel 
świadczonych usług.
W obszarze wydobycie Grupy TAU-
RON przeprowadzono reorganiza-
cję i poszerzono zakres działalno-
ści Spółki Usług Górniczych (SUG). 
Dzięki rozwojowi kompetencji spe-
cjalistycznych w obszarze serwisu 
– usługi szybowe, utrzymanie sys-
temów odwodniania, klejenie taśm 
przenośników, obsługa maszyn 
i urządzeń górniczych – SUG suk-
cesywnie przejmuje zadania 
wykonywane wcześniej 
przez podmioty zewnętrz-
ne. Spółka jest także obec-
na na wysokospecjalistycznym 
rynku usług w branży górniczej.
Podobne procesy reorga-
nizacyjne zostały prze-
prowadzone w obszarze 
OZE. W tym przypadku 
spółka TAURON Eko-
serwis rozwija kompe-
tencje w obsłudze akty-
wów wytwórczych oraz 
serwisie turbin nowej 
generacji, systemu po-
miarowego ASTKZ czy za-
bezpieczeń turbozespołów 
AKPiA. DI
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Dobre wyniki Grupy
TAURON w 2017 roku

 
Warto podkreślić,  

że w 2017 r.  
Grupa TAURON  

kontynuowała realizację 
inwestycji rozpoczętych  
w ubiegłych okresach,  
na które przeznaczyła 

3,5 mld zł. GRUPA TAURON
MIROSŁAW SZCZYGIELSKI

W 2017 roku Grupa 
TAURON wykorzy-
stała możliwości 
wynikające z szyb-

kiego rozwoju polskiej gospodarki. 
Osiągnęliśmy bardzo dobre, zgod-
ne z oczekiwaniami rynku wyniki 
finansowe, które zostały wypra-
cowane w dużej mierze dzięki po-
prawie kluczowych wskaźników 
operacyjnych. Na uwagę zasługu-
ją zwłaszcza rosnące wolumeny 
produkcji, dystrybucji i sprzedaży 
energii elektrycznej – mówił Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu TPE. 
– W 2018 roku planujemy konse-
kwentnie umacniać naszą pozycję 
lidera w zakresie dystrybucji ener-
gii, jednak nie zapominamy również 
o unowocześnieniu mocy wytwór-

czych. Nasza flagowa inwestycja, 
czyli budowa bloku o mocy 910 
MW w Elektrowni Jaworzno III, jest 
realizowana zgodnie z harmono-
gramem, a jej zaawansowanie na 
koniec 2017 roku wynosiło 54 pro-
cent – podkreślił prezes.
Na poprawę wyników finansowych 
Grupy TAURON znaczący wpływ miał 
konsekwentnie realizowany Program 
Poprawy Efektywności, którego 
efekty – od początku jego wdro-
żenia w 2016 r. – przekroczyły  
1 mld zł. Łącznie z innymi 
podejmowanymi działa-
niami proefektywno-
ściowymi uzyskano 2 
mld zł pozytywnego 
rezultatu finanso-
wego.
Warto podkre-
ślić, że w 2017 r. 
Grupa TAURON 

kontynuowała realizację inwe-
stycji rozpoczętych w ubiegłych 
okresach, na które przeznaczyła 
3,5 mld zł. Znaczna część tej kwo-
ty była przeznaczona na budowę 
bloku węglowego o mocy 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III, a tak-
że na modernizację i odtworzenie 
sieci dystrybucyjnej oraz przyłą-
czanie nowych odbiorców do sie-
ci. Głównym celem tych działań 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej oraz 
takie dostosowanie infrastruktu-
ry, aby stała się platformą do kre-
owania nowych usług dla klientów 
Grupy TAURON.
– Znaczącym sukcesem w mi-
nionym roku była dalsza dywer-

syfikacja źródeł finansowania 
i optymalizacja terminu 
zapadalności zadłużenia. 
Wyemitowaliśmy no-
towane na giełdzie 
w Londynie euroobliga-
cje o wartości 500 mln 
euro i zapewniliśmy 
sobie możliwość opcjo-
nalnej emisji obligacji 
hybrydowych. Te działania 
pozytywnie wpływają na 
stabilność finansową Grupy, 
zapewniając jednocześnie środki 
niezbędne do realizacji programu 
inwestycyjnego – poinformował 
Marek Wadowski, wiceprezes za-
rządu TAURON Polska Energia ds. 
finansów. d

14 marca, podczas konferencji zorganizowanych 
dla mediów i inwestorów, Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska Energia, i Marek 
Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska 
Energia ds. finansów, zaprezentowali kluczowe 
osiągnięcia Grupy TAURON w 2017 roku oraz 
skomentowali wyniki operacyjne i finansowe.

 
Spółka TAURON 

Serwis przejęła obowiązki 
związane z remontami  

i usuwaniem awarii, znacznie 
rozszerzając zakres 
swoich kompetencji 
specjalistycznych.

Podczas konferencji dla mediów  
i inwestorów przedstawiciele TAURONA 
skomentowali wyniki operacyjne  
i finansowe.

Spółka TAURON Serwis przejęła
obowiązki związane z remontami

i usuwaniem awarii, znacznie
rozszerzając zakres swoich

kompetencji specjalistycznych.
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Konferencja podsumowująca roczne 
wyniki Grupy TAURON tradycyjnie 

odbyła się w Warszawie. Od prawej: Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON 

Polska Energia, oraz Marek Wadowski, 
wiceprezes zarządu TAURON Polska 

Energia ds. finansów.

BUDOWA BLOKU 910 
z dofinansowaniem od PFR

GRUPA TAURON
DANIEL IWAN

– Cieszę się, że realizowane są 
nowe inwestycje w energetyce. 
Dzięki nim sektor energetyczny 
będzie gotowy na wyzwania, jakie 
staną przed nim w najbliższych 
latach. Budowa bloku o mocy 910 
MW w Jaworznie to kluczowa in-
westycja. Nowy blok będzie wy-
twarzać rocznie do 6,5 TWh energii 
elektrycznej, a to prąd dla 2,5 mi-
liona gospodarstw domowych – 
powiedział minister energii Krzysz-
tof Tchórzewski.
Stronami umowy inwestycyjnej 
i umowy wspólników są TAURON 
Polska Energia, Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON oraz Fundusz In-
westycji Infrastrukturalnych – Ka-
pitałowy Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicz-
nych i Fundusz Inwestycji Infra-
strukturalnych – Dłużny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych, których częścią 
portfela inwestycyjnego zarządza 
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
– Umowy z funduszami Iiwe-
stycyjnymi to kolejna z szeregu 
podjętych przez nas inicjatyw, 
dzięki którym zagwarantowane zo-
stały środki finansowe niezbędne 
dla dalszego rozwoju Grupy i pro-
wadzonych przez nas inwestycji  
– podkreśla Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia. – Budowa bloku o mocy 
910 MW w Jaworznie jest obecnie 
największym przedsięwzięciem 
realizowanym w ramach progra-
mu inwestycyjnego Grupy. Anga-
żujemy nasze środki w nowe moce 

wytwórcze, dbając jednocześnie 
o odpowiednie modelowanie struk-
tury finansowania, które umożliwia 
utrzymanie wskaźników zadłużenia 
na bezpiecznym poziomie, dzięki 
czemu Grupa zachowuje stabilność 
finansową – dodaje prezes.
Na podstawie zawartych umów 
fundusze zainwestują w budo-
wę bloku łącznie do 880 mln zł, 
w drodze obejmowania przez nie 
nowych udziałów w spółce celowej 
Nowe Jaworzno Grupa TAURON, 

która realizuje budowę bloku ener-
getycznego 910 MW w Jaworznie.
– Zaangażowanie finansowe w bu-
dowę bloku w Jaworznie doskonale 
wpisuje się w politykę inwestycyjną 
zarządzanych przez nas funduszy 
infrastrukturalnych i strategię PFR, 
której głównym celem jest wspie-
ranie procesów tworzenia aktywów 
kluczowych dla polskiej gospodarki. 
Nowe źródła wytwórcze, takie jak 
blok w Jaworznie, gwarantują bez-
pieczeństwo energetyczne Polski 

w horyzoncie kolejnych kilkudzie-
sięciu lat – powiedział Paweł Borys, 
prezes zarządu Polskiego Funduszu 
Rozwoju.
Udział funduszy w kapitale zakła-
dowym NJGT na dzień oddania blo-
ku energetycznego do eksploatacji 
powinien wynosić ok. 14%, a udział 
TAURON Polska Energia S.A. co naj-
mniej 50% + 1 udział.
Zawarcie powyższych umów 
z Funduszami stanowi istotny 
element realizacji strategii Gru-
py TAURON na lata 2016-2025 
w zakresie budowy bloku 910 MW 
w Jaworznie w formule finansowa-
nia polegającej na obejmowaniu 
udziałów spółki NJGT przez part-
nerów zewnętrznych.  d

 
Nowy blok będzie 
wytwarzać rocznie  
do 6,5 TWh energii 

elektrycznej,  
a to prąd dla 2,5 miliona 

gospodarstw  
domowych.

Zysk netto  
w wysokości  

1,4 mld zł 

Wyższa produkcja 
węgla, energii 

elektrycznej i ciepła

Wzrost wolumenów 
sprzedaży 

i dystrybucji energii 
elektrycznej

EBITDA 
 na poziomie  

3,5 mld zł 

TAURON Polska Energia podpisał z funduszami 
inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz 
Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę 
wspólników, określające warunki zaangażowania 
w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW 
w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł.
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TAURON OBSŁUGA KLIENTA • 
21 marca w Centrum Handlowym 
Gemini Park w Tychach przy ul. To-
warowej 2 uruchomiliśmy nowy 
Punkt Obsługi Klienta. Będzie czyn-
ny codziennie, także w weekendy.
Na klientów czeka sześć stano-
wisk obsługi, w tym stanowisko 
dla małych i średnich przedsię-
biorców. W skład załogi punktu 
wchodzi ośmioro pracowników: 
Justyna Rut (kierownik POK), Ma-
rzena Siwy, Łukasz Siwy, Alicja 
Bryłka, Justyna Brzęczek, Ane-
ta Rupik, Magdalena Warchoł i 
Anna Dolina.

Obsługa 7 dni w tygodniu
Dużym udogodnieniem dla miesz-
kańców będzie fakt, że placówka 
jest czynna od poniedziałku do 
piątku od godz. 9.00 do 19.00 oraz 
w soboty i niedziele od godz. 11.00 
do 18.00 (oprócz niedziel wol-
nych od handlu). – Uruchomienie 
Punktu Obsługi Klienta w Gemini 
Park w Tychach jest odpowiedzią 
na potrzeby klientów z dużych 
aglomeracji miejskich (Tychy, Żory, 
Mikołów, Pszczyna) i będzie odcią-
żeniem POK w Katowicach – mówi 
Paweł Borkowski, dyrektor Cen-
trum Obsługi Klienta. KS

Tychy dołączają 
do mapy POK-ów

TAURON SERWIS
MARCIN MAŚLAK

Czyszczenie komór mie-
lenia pirytów i kanałów 
gorącego powietrza, za-
montowanie zespołów 

sprężynowych, wymiana zbie-
raków pirytów, naprawa wła-
zów oraz wymiana kul mielących. 
Brzmi tajemniczo, ale wszystkie 
te czynności były niezbędne, by 
naprawić usterki sześciu młynów 
węglowych, które w pierwszej po-
łowie marca wystąpiły w aż trzech 
blokach energetycznych. Wyzwa-
nie ogromne, bo awarie były na-
prawdę poważne. W urządzeniach 
doszło między innymi do kilku-
krotnego samozapłonu mieszanki 
paliwowo-powietrznej oraz du-
żych obciążeń prądowych silników. 
Serwisanci mieli pełne ręce roboty, 
bo wszystkie uszkodzenia musieli 
usunąć szybko, przy jak najmniej-
szym zaniżeniu mocy bloków.
Należy pamiętać, że jednym z naj-
bardziej newralgicznych etapów 
w produkcji energii elektrycznej 
jest podawanie paliwa węglowe-
go do kotłów, w których spalany 
jest pył węglowy. Młyny muszą 
odpowiednio zmielić surowy wę-

giel, który w formie pyłu jest za-
sysany do kotłów. Do prawidłowej 
pracy kotła potrzebna jest praca 
kilku takich młynów. Jednoczesne 
usterki kilku z nich grożą w skraj-

nej sytuacji przerwaniem produkcji 
i koniecznością odstawienia bloku. 
Konsekwencją tego jest przerwa 
lub brak dostaw energii elektrycz-
nej.

Zaledwie 16 dni potrzebowali serwisanci TAURON Serwis, żeby opanować sześć awarii młynów węglowych. Dzięki 
temu zapobiegli unieruchomieniu trzech bloków energetycznych i zapewnili ciągłą dostawę energii elektrycznej.

Błyskawiczny serwis młynów

Strażacy w TAURON Ciepło

TAURON CIEPŁO
ADAM DANEK

Uczestnicy ćwiczeń, czyli oso-
by bezpośrednio zaangażo-
wane w akcje ratownicze, 
byli zainteresowani pozna-

niem topografii zakładu, możliwościa-
mi prowadzenia działań ratowniczych 
oraz poznaniem zagrożeń związanych 
z prowadzonym procesem produkcyj-
nym. Za organizację spotkań i ćwiczeń 
strażaków odpowiedzialne było Biuro 
BHP i Ppoż., przy niezbędnym wspar-
ciu kierownictwa Zakładu Wytwarza-
nia Katowice.
Plan ćwiczeń zakładał: spotkanie in-
formacyjne, obejście zakładu z uję-
ciem miejsc szczególnie istotnych ze 
względu na zagrożenie pożarowe oraz 
sprawdzenie specjalistycznego sprzę-
tu pożarniczego na terenie elektrocie-
płowni. Największe zainteresowanie 
strażaków skierowane było na spraw-

dzenie instalacji przeciwpożarowych 
na terenie zakładu i rozwiązań orga-
nizacyjnych służących ograniczeniu 
rozwoju pożaru oraz właściwej ko-
munikacji między strażą pożarną a ZW 
Katowice. Strażacy otrzymali kon-
kretne informacje i dokumentację po-
zwalającą na właściwe zaplanowanie 
i prowadzenie działań ratowniczych 
nie tylko dla przypadków związanych 
z zakładem w Katowicach, ale także 
dla sąsiednich firm i zakładów. Na te-
renie Zakładu Wytwarzania w Kato-
wicach przygotowany jest specjalny 
punkt poboru wody do celów gaśni-
czych oraz możliwość czerpania dużej 
ilości wody z chłodni wentylatoro-
wych.
Ćwiczenia dały bezcenną możliwość 
poznania osób niosących pomoc 
w przypadku powstania pożaru lub in-
nego miejscowego zagrożenia, co prze-
kłada się na poprawienie bezpośredniej 
komunikacji z ratownikami. d

Przez trzy dni marca na terenie Zakładu Wytwarzania Katowice w TAURON 
Ciepło odbywały się ćwiczenia strażaków z pobliskiej Jednostki Ratowniczo- 
-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach 
Śląskich, związane z doskonaleniem zawodowym strażaków.

Załoga POK w Tychach.



5TAURONA

Marzec 2018 
PULS TAURONA 

GAZETA PRACOWNIKÓW GRUPY TAURON

Zaledwie 16 dni potrzebowali serwisanci TAURON Serwis, żeby opanować sześć awarii młynów węglowych. Dzięki 
temu zapobiegli unieruchomieniu trzech bloków energetycznych i zapewnili ciągłą dostawę energii elektrycznej.

Błyskawiczny serwis młynów

Fachowcy pod okiem mistrza 
Henryka Onderki nie tylko szybko 
usunęli awarie, ale również wydali 
rekomendacje poawaryjne dla dal-
szej eksploatacji i serwisu. d
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Brygada serwisowa (od lewej): Tadeusz 
Bańczyk, Józef Kokot, Jan Pukocz, Krzysztof 

Szczyszczaj, Marian Badura, Henryk 
Onderko (biały kask) – mistrz, Adam Kycia, 
Robert Salata, Aleksander Burczyk, Roman 

Profaska, Piotr Porwoł i Sławomir Klimczyk

Badają się
na zdrowie!
TAURON WYTWARZANIE • 1236 
pracowników TAURON Wytwarza-
nie zgłosiło się do badań profilak-
tycznych oferowanych w ramach 
programów prozdrowotnych. Było 
to możliwe dzięki trzem funda-
cjom, które działają przy spółce. 
Końcówka 2017 roku była 
szczególnie intensywna pod 
względem ochrony i promo-
cji zdrowia dla pracowników  
TAURON Wytwarzanie. To zasłu-
ga trzech organizacji, które za cel 
postawiły sobie dbanie o zdrowie  
i dobrą kondycję swoich podopiecz-
nych, którzy są jednocześnie pra-
cownikami TAURON Wytwarzanie. 

Serce przede wszystkim 
Fundacja Energetyka na rzecz 
Polski Południowej postawiła na 
diagnozowanie chorób układu ser-
cowo-naczyniowego. Organizacja 
ta współpracuje z jaworznickim 
Szpitalem Wielospecjalistycznym, 
który prowadził bezpłatne badania 
dla pracowników centrali TAURON 
Wytwarzanie i Elektrowni Jaworz-
no. Zgłosiły się na nie 302 osoby. 
Ponad jedną czwartą z nich trzeba 
było skierować na dokładniejsze 
testy, które polegały na określeniu 
wskaźnika zwapnienia tętnic wień-

cowych. U trzech z nich potrzebne 
okazało się leczenie specjalistycz-
ne. Dziś Fundacja prowadzi pro-
gram przesiewowy w kierunku 
boreliozy. 

Pełen pakiet dla zdrowia
Inną strategię wybrała Fundacja 
Pracownicza PRO-EKO. Zapropono-
wała ona pracownikom Elektrowni 
Łaziska i Łagisza bardzo bogatą ofer-
tę badań. Chętni mogli zapisać się na 
pakiet rehabilitacyjny lub wybrać jed-
no badanie z obszernego katalogu. A 
tam znajdowały się: pakiet przeciw-
nowotworowy, oznaczenie poziomu 
hormonów (kobiety), badanie czyn-
ności nerek, wątroby i trzustki praz 
badania w kierunku wykrycia WZW 
typu B i C. Do badań zgłosiło się łącz-
nie 264 pracowników. Jednak to do-
piero początek. W pierwszej połowie 
tego roku pracownicy tych elektrow-
ni będą mogli skorzystać między in-
nymi z takich badań, jak kolonosko-
pia, dermatoskopia, USG piersi i jamy 
brzusznej.

Na wojnie z rakiem
Pracownicy Elektrowni Stalowa 
Wola i Siersza zostali objęci opie-
ką Fundacji Energetyk. Organizacja 
ta postawiła przede wszystkim na 
profilaktykę antynowotworową. 
Kierując swoich podopiecznych na 
badania odpowiednich markerów 
we krwi, diagnozowała ich w kierun-
ku między innymi raka jelita grubego, 
raka piersi, płuc i tarczycy. W tym kie-
runku przebadała aż 338 osób z obu 
elektrowni. W kolejnym etapie, w 
Stalowej Woli postawiono na testy w 
celu wykrycia boreliozy, a w  Sierszy 
na profilaktykę schorzeń układu krą-
żenia, test na HCV, konsultację der-
matologiczą i USG jamy brzusznej. 
Dodatkowo fundacja zakupiła 350 
opakowań witaminy C dla wszyst-
kich pracowników zakładu.
Wysoka frekwencja we wszystkich 
programach trzech fundacji świad-
czy o tym, że sami pracownicy TAU-
RON Wytwarzanie najlepiej zdają 
sobie sprawę z wagi takich rutyno-
wych, profilaktycznych badań.  EG

GRUPA TAURON • Jeśli dowiesz się 
od swoich współpracowników, 
kontrahentów lub klientów Grupy 
TAURON o zdarzeniu takim jak:
•  kradzież danych, nośników in-

formacji (dokumenty, sprzęt 
ICT) należących do spółek Grupy  
TAURON; 

•  odnalezienie/zgubienie dokumen-
tów należących do spółek GT;

•  dostępność w internecie pouf-
nych informacji należących do 
spółek GT (np. danych osobo-
wych);

•  inne zdarzenie o podobnym 
charakterze, które w Twojej 
ocenie może mieć negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo Gru-
py TAURON.

NIE POZOSTAWAJ BIERNY  
I ZAREAGUJ!

W przypadku zgłoszenia lub in-
formacji o takim zdarzeniu przyj-
mujący zgłoszenie, jak również 
osoby zaangażowane w dalsze 
badanie zdarzenia, powinny jak 
najszybciej zareagować w sposób 
zgodny z procedurami obowiązu-
jącym w ich spółce.
Bardzo ważne jest, aby takie 
zdarzenie wpływające na bez-

pieczeństwo spółki z Grupy  
TAURON jak najszybciej zgłosić 
również pocztą elektroniczną na 
adres bezpieczny@tauron.pl.
Powyższe zgłoszenie pomoże 
zapewnić właściwe postępo-
wanie, lepszą koordynację dzia-
łań (w tym medialnych i praw-
nych) oraz  dodatkowe wsparcie  
merytoryczne dla spółki w za- 
kresie badania zdarzenia. Co 
istotne, zgłoszenie może być 
konieczne, by właściwie zabez-
pieczyć informacje i materiały 
dowodowe związane ze zdarze-
niem.
Szybkość reakcji daje przewagę! 
ŁŁ

Zgłaszanie zdarzeń 
mogących wpłynąć 
na bezpieczeństwo

TAURON Ciepło wyróżniony EkoKarlikiem 25-lecia

Znamy laureatów II edycji konkursu PRO Bono
GRUPA TAURON • Za nami II edy-
cja konkursu na projekty z zakresu 
wolontariatu pracowniczego. W ich 
tworzenie tym razem zaangażowa-
ło się ponad 30 osób!
Postawa pracowników TAURO-
NA jest dowodem na to, że idea 
bezinteresownego pomagania 
we współczesnym, zabieganym 
świecie nie traci na wartości.
Autorzy nagrodzonych pomysłów:

•  Ireneusz Czulak – projekt 
„Czym skorupka za młodu na-
siąknie – dbam o czystość po-
wietrza”;

•  Elżbieta Góra, Grażyna Walen-
cik, Edyta Strzoda, Beata Cio-
łek, Małgorzata Kaczmarzyk, 
Joanna Kosowska – projekt 
„Zrób to sam i pomóż innym”;

•  Marcin Czarnecki, Monika Szy-
mańska, Andrzej Kaleta, Se-

bastian Pandzich, Marcin Po-
cha, Leszek Kolarczyk, Karol 
Witkowski – projekt „Chodź, 
pomaluj mój świat magentową 
barwą”;

•  Małgorzata Czuban – projekt 
„Szerzenie idei wolontariatu 
wśród młodzieży na rzecz bez-
domnych zwierząt”;

•  Magdalena Guźniczak, Paweł 
Kielar, Piotr Kielar – projekt 

„Dzieci z energią – I miniturniej 
piłkarski”.

Wszystkie nagrodzone pomysły 
wpisują się w założenia konkur-
su i wspierają ideę wolontariatu. 
Są również zgodne z wartościa-
mi PRO, jakie przyświecają firmie 
TAURON. Jesteśmy dumni, mogąc 
przyczynić się do ich realizacji.
Każdy nagrodzony projekt otrzy-
ma 2 tysiące złotych! UJ

TAURON CIEPŁO •  Podczas uroczy-
stej gali w Operze Śląskiej w Byto-
miu, z okazji 25-lecia Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
TAURON Ciepło został wyróżniony 
EkoKarlikiem 25-lecia. Wyróżnienie  
i statuetkę odebrał Jacek Uhryn, pre-
zes TAURON Ciepło.
W ramach obchodów 25-lecia 
WFOŚiGW postanowiono wyróżnić 
i uhonorować instytucje i firmy, które 
aktywnie działają na rzecz ochrony 
środowiska i walki ze smogiem oraz 
realizują przedsięwzięcia z zakresu 
szeroko pojętej ochrony środowiska. 
Wśród laureatów był TAURON Cie-
pło, wyróżniony za ponadstandardo-
we działania promocyjne i edukacyj-
ne na rzecz ochrony środowiska oraz 
inwestycje i działania bezpośrednio 
wpływające na ograniczenie niskiej 
emisji.

Wyróżnionych wyłonił sam  
WFOŚiGW, kierując się następują-
cymi kryteriami:
•  promocja etyki ekologicznej 

w działaniach na rzecz środowi-
ska; 

•  różnorodność rozwiązań w ochro-
nie środowiska;

•  skuteczność działań środowisko-
wych;

•  zastosowanie nowoczesnych, 
innowacy jnych  rozwiązań 

wdrażanych w celu podniesie-
nia poziomu ochrony środowi-
ska;

•  podejmowanie inicjatyw pro-
mujących działania na rzecz 
ochrony środowiska. MK

Laureaci EkoKarlików 
25-lecia po wręczeniu 

wyróżnień.
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TAURON WYDOBYCIE
DARIUSZ PIECHOWICZ 

Akcje oddawania krwi 
organizowane przez 
NSZZ „Sol idarność” 
w ZG Sobieski i Klub 

Honorowych Dawców Krwi, któ-
ry działa przy kopalni, cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród 
wszystkich górników. Ale od 
pewnego czasu w tych inicjaty-
wach biorą też udział mieszkań-
cy Jaworzna, którzy nie są zwią-
zani z zakładem. Dzięki temu 
górnicze akcje należą do najlicz-

niejszych w Jaworznie. Kolejna 
odbędzie się już 27 kwietnia. 

Krwiodawcy muszą tylko pamię-
tać, że kobiety mogą oddać krew 
cztery razy w roku, a mężczyźni 
sześć razy, nie częściej jednak niż 
co osiem tygodni. Za każdym ra-
zem mogą oddać po 450 ml krwi, 
która po prostu ratuje życie.
Jak przygotować się do oddania 
krwi? Trzeba zjeść lekki nisko-
tłuszczowy posiłek, nie wolno 
spożywać alkoholu i trzeba się 
powstrzymać na kilka godzin od 
palenia tytoniu. Nie można za-
pomnieć o odpowiednim nawod-
nieniu - należy wypić co najmniej 
dwie szklanki soku lub wody. d

40 litrów dla życia 
Nie od dziś wiadomo, że największe akcje krwiodawstwa organizują 
górnicy. Bo czy łatwo przebić jedną imprezę, podczas której   
89 honorowych krwiodawców oddaje w sumie ponad 40 litrów 
życiodajnego płynu? Takie akcje tylko w TAURON Wydobycie!

Biegacze 
TAURONA 
rozpoczęli
sezon 

TAURON WYDOBYCIE • Repre-
zentacja Zakładu Górniczego 
Janina zajęła drugie miejsce 
w Halowych Mistrzostwach Pol-
ski Górników i Przyjaciół, które 
odbywały się w Pawłowicach. 
Do rywalizacji zgłosiło się osiem-
naście drużyn, reprezentują-
cych spółki zajmujące się branżą 
górniczą i firmy współpracujące 
z górnictwem.
Nie zabrakło przedstawicieli Ka-
towickiego Holdingu Węglowego, 
KGHM Polska Miedź, Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, TAURON Wydo-
bycie oraz Glinika z Gorlic.
Janina pokazała się z dobrej stro-
ny, zajmując drugie miejsce w tak 
prestiżowym turnieju. Warto nad-
mienić, że najlepszym zawodni-

TAURON EKOENERGIA • Uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych „Me-
chanik” w Jeleniej Górze uczestni-
czyli w prelekcji przeprowadzonej 
przez TAURON Ekoenergia. 
TAURON Ekoenergia współpracu-
je z Zespołem Szkół Technicznych 
w Jeleniej Górze na mocy porozu-
mienia dotyczącego kształcenia 
uczniów w obszarze odnawial-
nych źródeł energii.  9 marca br.  
spółka zorganizowała dla uczniów 
„Mechanika” prelekcję na temat 
działalności elektrowni wodnych. 
O szczegółach dotyczących budo-
wy i pracy 34 elektrowni wodnych 
należących do spółki opowiedział 
pan Mariusz Łabuń – szef Biu-
ra Utrzymania Ruchu Elektrowni 
Wodnych w TEE. 
W czasie spotkania uczniowie 
dowiedzieli się wielu ciekawych 
rzeczy, których próżno szukać 
w szkolnych podręcznikach.
 – Tego typu prelekcje to dosko-
nała okazja poszerzenia książ-

kowej  wiedzy uczniów – mówi  
Dariusz Kisielkiewicz, nauczyciel 
ZST „Mechanik”.  Dzięki współpra-
cy  ze spółką TAURON Ekoenergia 
uczniowie mają dostęp do wiedzy 
eksperckiej, nowych technolo-
gii i innowacyjnych rozwiązań, co 

w ich przyszłym zawodzie – tech-
nika urządzeń i systemów energii 
odnawialnej – jest bardzo ważne. 
Współpraca z państwem to nasze 
okno na świat – dodaje. 
Oprócz cyklicznych prelekcji 
TAURON Ekoenergia organizuje 

praktyki zawodowe dla określo-
nej grupy uczniów oraz wycieczki 
edukacyjne do elektrowni wod-
nych. Celem wszystkich działań 
podejmowanych na polu edukacji 
zawodowej jest pozyskanie do-
brze przygotowanej kadry tech-
nicznej wśród absolwentów „Me-
chanika” i ich ewentualna przyszła 
pracy w TAURONIE. 
Spotkanie zostało zakończone 
miłym akcentem uhonorowa-
nia przez TAURON Ekoener-
gię uczniów: Michała Chwieja 
za zajęcie I miejsca  oraz Anety 
Czarneckiej za zajęcie III miejsca 
w konkursie wiedzy o odnawial-
nych źródłach energii (etap okrę-
gowy), który odbył się 6 marca  
we Wrocławiu. Michał Chwiej 
zakwalifikował się do etapu cen-
tralnego, który odbędzie się nie-
bawem w Sieradzu. Zwycięzcom 
gratulujemy i trzymamy za Mi-
chała kciuki w kolejnym etapie 
zmagań. ACS

Lekcja z TAURON Ekoenergia ZG Janina
drugą drużyną
Polski

Zwycięzcy konkursu wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 
Od lewej: Aneta Czarnecka  (III miejsce w konkursie), Dariusz 

Kisielkiewicz (nauczyciel ZST „Mechanik”), Michał Chwiej  
(I miejsce w konkursie).
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Z roku na rok przybywa 
honorowych dawców 

krwi w akcjach 
organizowanych przez 

górników.

Uczestników biegu 
zimowa aura nie 
przestraszyła.
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Region Wrocław zwyciężył

TAURON DYSTRYBUCJA • Kolejny 
raz hala sportowa Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Wołowie gościła 
uczestników turnieju halowej pił-
ki nożnej o Puchar Dyrektora Jed-
nostki Biznesowej Wrocław-Wał-
brzych TAURON Dystrybucja S.A.
W turnieju zorganizowanym  
10 marca 2018 roku wzięły udział 
cztery ekipy reprezentujące Re-
gion Kłodzko, Oborniki Śląskie, 
Strzelin oraz Wrocław. Zawody 

rozgrywano systemem „każdy z 
każdym”, a mecze trwały dwa razy 
po osiem minut. Wszyscy zawod-
nicy podeszli do turnieju bardzo 
poważnie, a podczas rozgrywek 
zawodnikom towarzyszyły duże 
emocje. Walka na boisku była bar-
dzo wyrównana i dopiero ostatni 
mecz wyłonił zwycięzcę. Trium-
fatorem turnieju została drużyna 
z Wrocławia, drugie miejsce zajął 
zespół z Obornik Śląskich, a trze-

cie ekipa z Kłodzka. Tuż za podium 
stanęli pracownicy reprezentujący 
Strzelin.  
Puchary zwycięskim drużynom 
wręczył Dyrektor JB Wrocław-
-Wałbrzych Jerzy Czarny.
Oprócz emocji na boisku organi-
zatorzy zapewnili również „coś na 
ząb”. Ciepły posiłek uzupełnił stra-
cone podczas rozgrywek kalorie.
Kolejny turniej już za rok – zapra-
szamy! AK

GRUPA TAURON
URSZULA JARCZYK

Bieg jest tradycją, która na stałe wpi-
sała się w kalendarz sportowych im-
prez miasta. Zmagania co roku przy-
ciągają setki fanów, niezrażonych 

ponad 20-kilometrową trasą i nieprzewidywal-
ną, właściwą dla tej pory roku pogodą. Tak było 
i tym razem. Silny wiatr, który szczególnie da-
wał się we znaki na otwartych przestrzeniach 
i odczuwalna temperatura w granicach minus 
osiemnastu stopni, dla biegaczy stanowiły nie 
lada wyzwanie. 
Wszystkim gratulujemy nie tylko wyników, ale 
przede wszystkim siły i odwagi w dążeniu do 
mety! d

kiem całego turnieju został  Łuka-
sza Krawczyk z Libiąża. 
W skład zwycięskiej drużyny 
wchodzą: Korneliusz Łowiec, Łu-
kasz Krawczyk, Dominik Nędza, 
Patryk Nędza, Łukasz Pactwa, Da-

wid Wadas, Maciej Kania, Robert 
Saternus, Tomasz Bieda, Maciej 
Śliski, Zygmunt Sroka. Opiekuna-
mi drużyny górników są: Maciej 
Kania, Robert Saternus i Zygmunt 
Sroka. MK
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Za nami 15. Krakowski 
Półmaraton Marzanny. 18 marca 
br., na jednej z największych 
imprez lekkoatletycznych 
regionu i tym razem nie zabrakło 
przedstawicieli TAURON Team. 

TAURON DYSTRYBUCJA 
POMIARY •  16 marca 
na stoku Czorsztyn-Ski 
Kluszkowce odbyła się  
Zimowa Spartakiada Nar-
ciarska zorganizowana przez 
TKKF Ognisko „Energia”. I miej-
sce zajęła drużyna TAURON Dys-
trybucja Pomiary.
Drugie miejsce w kwalifikacji ze-
społowej przypadło w udziale dru-
żynie Centrali Dajwór, a  na trzecim 
uplasował się Region Nowy Sącz. 
Zwycięską drużynę tworzyli: Marta 
Bisikiewicz, Joanna Michalik, Pa-
weł Mucha, Józef Leśniara, Janusz 
Luberda, Janusz Sepioł, Czesław 
Skucha, Marek Wideł i Michał Zy-
bura. 
Rywalizacja była bardzo zacięta 
i wyrównana, stąd na szczególną 
uwagę zasługują indywidualne 
sukcesy:
d W kat. Kobiety:
1. miejsce Marta Ptak – Centrala TD
2. miejsce Marta Bisikiewicz – TDP
3. miejsce Joanna Michalik – TDP

d W kat. M3:
1. miejsce Janusz Luberda – TDP
2. miejsce Piotr Błachuciak – Re-
gion Nowy Targ
3. miejsce Marek Wideł – TDP
d W kat. M2: 
1. miejsce Dariusz Kukuła – Region 
Nowy Sącz
2. miejsce Janusz Sepioł – TDP
3. miejsce Zbigniew Moskała  
– Centrala Dajwór
d W kat. M1:
1. miejsce Adam Buliszak – Region 
Nowy Sącz
2. miejsce Jarosław Bulik – Region 
Nowy Targ
3. miejsce Mariusz Zmysłowski  
– Centrala Dajwór. MB

Narciarska Spartakiada
w Kluszkowcach

Uczestnicy 
turnieju już po 

zakończeniu 
rozgrywek.

Reprezentacja  
ZG Janina.

Kolorowe 
pożegnanie 

zimy.
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Redaktor naczelna: Katarzyna Fraś – TAURON Polska Energia, 
Zastępca redaktora: Anna Rutkowska – TAURON Polska Energia, 
Redaktorzy: Anna Ciszewska-Swat – TAURON Ekoenergia, 
Monika Meinhart-Burzyńska – TAURON Ekoenergia, Aneta Guzik  
– TAURON Sprzedaż, Katarzyna Sierszuła – TAURON 
Obsługa Klienta, Katarzyna Bajor – TAURON Obsługa Klienta, 
Małgorzata Kuś – TAURON Ciepło, Katarzyna Taraj – TAURON 
Ciepło, Jacek Swadźba – TAURON Wytwarzanie, Elżbieta 
Guzikowska - 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;  

Projekt, DTP: PeKa design
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TAURONA

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR:12

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 27 kwietnia 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 11: •  Łukasz Pikul – Wydział Legalizacji i Ekspertyz – TAURON Wytwarzanie; Maria Bogaczyk – Wydział 
Inwestycji – TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach; Remigiusz Włodarczyk – Centrum Wsparcia Użytkownika – TAURON Obsługa 
Klienta; Ewa Noworyta – Zespół Kadr i Płac - TAURON Wydobycie; Alicja Toporek – Oddział Elektrownia Jaworzno III - TAURON Wy-
twarzanie

Bowling z okazji Dnia Kobiet
8 marca 
Stowarzyszenie 
Sportowo- 
-Kulturalne „Elektro” 
zorganizowało  
V Turniej Bowlingowy  
z okazji Dnia Kobiet.  

TAURON WYTWARZANIE
TOMASZ KALINOWSKI

Uczestniczki turnieju mia-
ły do dyspozycji sześć 
torów bowlingowych, ja-
kimi dysponuje kręgiel-

nia MOSiR w Łaziskach Górnych.
Po prawie trzygodzinnej rywaliza-
cji, gdzie o miejscu w końcowej kla-
syfikacji decydowała największa 
liczba punktów uzyskanych tylko 
w jednej pełnej grze, zwyciężczynią 
z dorobkiem 183 punktów została 
Iwona Wojtas. Drugi wynik zanoto-
wała Danuta Romańczyk (179 pkt). 
Sześć punktów mniej w najlepszej 
grze i jeden stopień niżej na podium 
przypadło Teresie Kalfie. 
Wszystkie uczestniczki otrzymały 
upominki, a pierwsza trójka – tro-
fea sportowe.  d

Na sportowo 
Dzień kobiet 

spędziły 
uczestniczki 

turnieju 
bowlingowego.
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