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Grupy TAURON za 2017 rok jest już 
dostępny w sieci. Wykonano go przy 

wykorzystaniu najnowocześniej-
szych technologii i oparto na global-
nych standardach raportowania.
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Nagrodzone zespoły po 
ogłoszeniu wyników 
maratonu innowacyjności

TAURON DYSTRYBUCJA
JOANNA BRELIŃSKA

Pierwsza edycja maratonu 
innowacyjności dla pracow-
ników już za nami. W wyda-
rzeniu, które trwało od 23 

do 25 maja br., wzięło udział aż 20 
zespołów, które utworzyli pracownicy 
Obszaru Dystrybucji. 
Uczestnicy najpierw poznali zasa-
dy pracy w Formule Design Thinking 
(metoda tworzenia innowacyjnych 
produktów i usług w oparciu o głębo-
kie zrozumienie problemów i potrzeb 
użytkowników), następnie wybierali 
obszar oraz wyzwania, nad którymi 
pracowali przez kolejne dni. Na  pod-

stawie wywiadów z klientami (za-
równo tymi z Obszaru Dystrybucji, jak 
i klientami zewnętrznymi) diagnozo-
wali ich potrzeby tak, by finalnie stwo-
rzyć rozwiązanie, które w najwięk-
szym stopniu odpowiada na potrzeby 
klienta oraz jest możliwe do wdroże-
nia w naszej organizacji. 
Zespoły intensywnie pracowały nad 
swoimi projektami, tworzyły nowa-
torskie rozwiązania i projektowały ich 
prototypy. W efekcie powstało 20 pro-
jektów zawierających pomysły na inno-
wacje w różnych obszarach działalności 
naszej firmy. Spośród nich, na podstawie 
takich kryteriów jak: innowacyjność roz-
wiązania, realność wdrożenia pomysłu, 
korzyści wynikające z jego wdrożenia 

oraz sposób prezentacji pomysłu, wyło-
niono finałową szóstkę. 
Kulminacyjny moment nastąpił ostat-
niego dnia maratonu, gdy komisja 
konkursowa, w skład której weszli 
członkowie zarządu TD, dyrektor 
departamentu polityki personalnej 
i komunikacji oraz kierownik biura in-
nowacji i nowych technologii, ogłosiła 
werdykt.
I miejsce zdobył zespół „MKR” 
z Oddziału w Jeleniej Górze w składzie: 
Mateusz Barnaś, Karol Cygański, Ra-
fał Kołodziej, Marek Kwiecień za po-
mysł utworzenia Portalu Pogotowia 
Domowego (PPD), który w założeniu 
ma sprawić, że wszystkie grafiki będą 
dostępne w jednym miejscu i w jednej, 
znormalizowanej formie. W efekcie 
PPD przyspieszy wyszukiwanie osób 
pełniących pogotowie domowe, a co 
za tym idzie skróci czas reakcji na re-
klamacje nN i awarie sieci.
II miejsce przyznano zespołowi „5M” 
reprezentującemu Centralę TD oraz 
Oddział w Krakowie w składzie: Mar-
cin Duniec, Mariusz Trojanowski, Mar-
cin Wilk, Michał Kolawa, Michał Cygan. 

Zespół nagrodzono za propozycję 
aplikacji mobilnej informującej klien-
tów o wyłączeniach. Według założeń 
projektu, wdrożenie aplikacji pozwoli 
uzyskać wiele korzyści biznesowych, 
w tym wzmocni wizerunek spółki, za-
pewni dwukierunkową komunikację 
z klientami i umożliwi ograniczenie 
kosztów, np. poprzez odciążenie info-
linii 991.
III miejsce zajął zespół „SIX HEROES” 
z uczestnikami z Centrali TD, Oddzia-
łu w Gliwicach oraz Oddziału w Opolu 
w składzie: Bartosz Suchecki, Krzysz-
tof Majewski, Iwona Szymala, Paulina 
Urbaniec, Tomasz Moj, Agnieszka Ma-
ciak. Nagrodzony projekt pt. „Sieć neu-
ronowa do optymalizacji strategii biz-
nesowych” to pomysł narzędzia, które 
przeanalizuje rozproszone w naszych 
systemach informacje i na ich podsta-
wie będzie się uczyć, aby dostarczać 
najbardziej optymalne rozwiązania 
biznesowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom maratonu. Dziękujemy 
za zaangażowanie i świetne pomy-
sły. d

Fachowcy z TAURON Serwis w zaledwie dwa tygodnie 
zamontowali na kotle bloku nr 10 Elektrowni Łaziska 
rurociągi i przyłącza do układu dozowania wody amo-
niakalnej i Anodamine.    STR. j 3

Rozmowy 
o sprawach ważnych
Przedstawiciele związków zawodowych oraz członkowie 
zarządów spółek Grupy TAURON spotkali się 18 czerwca 
by rozmawiać o sprawach ważnych w szczególności tych 
dotyczących pracowników.  STR. j 5

Wizja lokalna
i zwiedzanie kotła
Kontrahenci TAURON Ciepło mieli niepowta-
rzalną okazję wzięcia udziału w wizji lokalnej 
kotła fluidalnego w katowickiej elektrocie-
płowni. STR. j 4

Dystrybucja innowacji
W trakcie trzydniowego maratonu uczestnicy 
wypracowywali innowacyjne projekty w metodyce 
Design Thinking, inspirując się wystąpieniami 
prelegentów zarówno z TAURONA, jak i firm 
zewnętrznych, w odpowiedzi na temat przewodni: 
„My staramy się bardziej – innowacje dla klienta, 
sieci i bezpieczeństwa”. 
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DIN w liczbach:

3 
dni

107
 uczestników

20 
zespołów

20 
projektów  

i prototypów

6 
prelegentów

20 
klientów 

(z Obszaru Dystrybucji  
i firm zewnętrznych)
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Skuteczni Liderzy w  Jednej Dystrybucji
TAURON DYSTRYBUCJA • 30 maja br. 
w hotelu Arkas z Prószkowie uroczy-
ście zakończono prace nad zadaniami 
biznesowymi w ramach programu roz-
wojowego Skuteczni Liderzy w Jednej 
Dystrybucji oraz wyłoniono najlepsze 
rozwiązania. Prace nad zadaniami roz-
poczęły się w kwietniu 2017 r., a ich 
celem było opracowanie praktycznego 
rozwiązania realnych wyzwań bizne-
sowych. 
Wszystkie zaproponowane rozwiąza-
nia były bardzo ciekawe i wdrażalne. 
Nawiązywały także do wartości PRO. 
Jury wyłoniło trzy zespoły, których 
rozwiązania w najwyższym stopniu 
odpowiadały takim kryteriom, jak: 
wszechstronność analizy tematu 
i interesariuszy, realność wdroże-
nia pomysłu, korzyści wynikające 
z wdrożenia pomysłu, innowacyjność 
rozwiązania (np. istotne ulepszenie 
produktu, usługi, sposobu realizacji, 
procesu lub metody) oraz prezentacja 
zadania uwzględniająca sposób pre-

zentacji (zrozumiały, trafny, czytelny 
i ciekawy). 
I miejsce zdobył jeden z zespołów, 
który zajmował się tematem: Opra-
cowanie szczegółowych zasad wery-
fikacji zakresu, jakości i efektywności 
prac wykonywanych przez służby 
serwisowe TD i TDS w ramach reali-
zacji zadań z Planu Eksploatacji. Prace 
zespołu koncentrowały się na opra-
cowaniu dodatkowej funkcjonalności 
aplikacji ZPB przy współpracy z syste-
mem ZMS, realizującej algorytmy po-
twierdzenia oraz weryfikacji wykona-
nia zabiegów. W skład zespołu weszli: 
Krzysztof Baran (Oddział w Jeleniej 
Górze), Dariusz Chruściel (Oddział we 
Wrocławiu), Krzysztof Jarmuła (Od-
dział w Tarnowie), Franciszek Kałuża 
(Oddział w Opolu), Michał Nagłowski 
(Oddział w Legnicy). Opiekunem za-
dania jest Robert Radoń, kierownik 
Biura Utrzymania Sieci.
II miejsce zdobył zespół pracujący  
nad tematem: Opracowanie wy-

TAURON WYDOBYCIE • Przedstawi-
ciele setki firm przyjechali 5 czerw-
ca do Katowic, żeby poznać plany 
inwestycyjne TAURON Wydobycie. 
To już druga edycja konferencji za-
kupowej, która zaczyna się cieszyć 
coraz większym zainteresowa-
niem biznesowych partnerów.
Konferencja „Dzień otwartych drzwi” 
ma za zadanie nie tylko poszerzać 
współpracę TAURON Wydobycie 
z dotychczasowymi dostawcami 
oraz kontrahentami, ale i znajdować 
nowe możliwości współpracy z part-
nerami biznesowymi. 
Najważniejsze informacje zarówno 
na temat spółki, jaki i całej grupy 
TAURON przedstawił Łukasz Gę-
bala, wiceprezes ds. ekonomiczno-
-finansowych. 
Głównym tematem, wokół którego 
toczyła się dyskusja były inwestycje 
TAURON Wydobycie, czyli budowa 
szybu Grzegorz w Zakładzie Górni-
czym Sobieski, głębienie poziomu  
800 m w kopalni Janina i całościowy 
program inwestycyjny w zakładzie 
Brzeszcze w latach 2016-2025. 

Wartość tych inwestycji opiewa na 
ponad 1,5 mld złotych.
Oprócz tematyki związanej z inwe-
stycjami, analizowane były częste 
problemy, na jakie natrafiają wyko-
nawcy i dostawcy podczas proce-
dury zakupowej. Obszar zakupów 
przedstawił Krzysztof Gołdys, dy-
rektor wykonawczy ds. zakupów 
TAURON Wydobycie. Omówił plany 
zakupowe spółki, związane m.in. 
innymi z usługami, sprzętem spe-
cjalistycznym, drążeniem wyrobisk 
górniczych, kompleksową obsługą 
placów materiałowych czy trans-
portem samochodami ciężarowo-
-osobowymi. 
W drugiej części spotkania uczestni-
cy zostali zaproszeni do paneli dys-
kusyjnych z podziałem na kluczowe 
branże w zakresie dostaw maszyn 
i urządzeń, materiałów i remontów. 
W sali konferencyjnej przez cały 
czas były udostępnione stanowiska 
informacyjne, gdzie przedsiębior-
cy mogli uzyskać fachową pomoc 
ze strony przedstawicieli TAURON 
Wydobycie.  DP

Z górnikami 
o zakupach
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Pamiętaj o tym, że nawet w sieci jesteś pracownikiem TAURONA  
i jesteś jego ambasadorem.

GRUPA TAURON • Innowacyjny 
technologicznie raport Grupy TAU-
RON za 2017 rok jest już dostępny 
w sieci. Wykonano go przy wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych 
technologii i oparto na globalnych 
standardach raportowania. 
Kluczowymi tematami raportu są: 
działania Grupy TAURON na rzecz 
zapewnienia stabilności finanso-
wej, wdrażanie innowacji w oparciu 
o Strategiczną Agendę Badawczą 
oraz wyróżniające Grupę na tle 

rynku podejście do finansowania 
projektów inwestycyjnych. 
Graficzne przedstawienie modelu 
biznesowego obejmuje nowator-
ski element - ekosystem innowa-
cji - umożliwiający spółkom Grupy 
tworzenie nowych biznesów, które 
zapewnią dodatkowe przychody 
oraz przygotują TAURON na wy-
zwania tzw. energetyki jutra. 
- Raport prezentuje istotne infor-
macje na temat naszej strategii, 
wyników finansowych i operacyj-

nych czy zarządzania ryzykiem w 
Grupie. Podążamy za globalnymi 
trendami i zmianami regulacyjny-
mi, dlatego dane operacyjne i fi-
nansowe zostały przedstawione w 
powiązaniu z działaniami realizo-
wanymi w obszarze pozafinanso-
wym – podkreśla Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.
Pomimo zdobytego przez ostat-
nie lata doświadczenia, opraco-
wanie raportu zintegrowanego 
za 2017 rok było dużym wyzwa-
niem. Zebranie danych wyma-
gało połączonego wysiłku wielu 
jednostek organizacyjnych Grupy. 
Dane finansowe zostały opraco-
wane według Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF). Dane pozafi-
nansowe, które są wykorzystane 
w treści raportu, zostały przygo-
towane według wytycznych Global 
Reporting Index – GRI G4.
Zintegrowany Raport Roczny za 
2017 r. jest dostępny pod adresem: 
http://raport2017.tauron.pl/

Raport Roczny opublikowany
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TAURON SERWIS • Fachowcy 
z TAURON Serwis wykazali się 
pełnym profesjonalizmem. Na ko-
tle bloku nr 10 Elektrowni Łaziska 
zamontowali rurociągi i przyłącza 
do układu dozowania wody amo-
niakalnej i  Anodamine. Choć na za-
danie mieli zaplanowane aż 30 dni, 
ze wszystkimi pracami uwinęli się 
w dwa tygodnie! 
Montaż rurociągów ma wydłużyć 
czas eksploatacji bloku, wszystkich 
elementów układu i turbiny. Po-
wstała zabudowa pozwoli 
również stale kontro-
lować jakość wody 
krążącej w układzie. To 
ważne, ponieważ układ 
parowo-wodny kotła 
bazuje na zdeminerali-
zowanej wodzie, która 
jest stale uzupełnia-
na. Z czasem pogar-

szają się jej właściwości, a to nega-
tywnie wpływa na cały układ i jego 
poszczególne części. Na niekorzyst-
ne zmiany szczególnie narażona jest 
część parowa turbiny.  
Warto podkreślić, że nowatorska 
instalacja była montowana przez 
specjalistów TAURON Serwis po 
raz pierwszy. Tym bardziej imponuje 
sprawność i szybkość, z jaką zadanie 
zostało przeprowadzone.
Montaż rurociągów to pierwszy etap 
realizacji. Następnym krokiem bę-

dzie podłączenie kontenera  
zawierającego niezbęd-
ne wyposażenie i urzą-
dzenia. Dalsze prace 
będą miały swój finał 
w okresie wakacyjnym. 
KCZ

Błyskawiczny i pionierski
montaż w Łaziskach

Fachowcy z TAURON 
Serwis: Jacek Ostasz, Rafał 
Paks, Jacek Kozarski, Jacek 

Czado i Jarosław Dróżdż
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Skuteczni Liderzy w  Jednej Dystrybucji
magań technicznych dla ukła-
dów pomiarowo-rozliczeniowych 
energii elektrycznej na terenie 
działania TAURON Dystrybucja. 
Jego działania związane były 
z opracowaniem jednolitych wy-
magań technicznych w zakresie 
układów pomiarowych dla klienta 
i prosumenta. Członkowie zespo-

łu to: Mirosław Kluczyński (Od-
dział w Wałbrzychu), Tomasz 
Lasota (TAURON Dystrybucja 
Pomiary), Jarosław Paszew-
ski (Oddział w Będzinie), 
Dariusz Przepióra (Oddział 
w Częstochowie), Dariusz 
Solarz (Oddział w Legnicy), 
Radosław Trocki (Oddział 

w Gliwicach), Roman Trojan (Od-
dział w Opolu). Opiekunem wy-
zwania jest Zdzisław Łakomski, 
starszy specjalista ds. układów 
pomiarowych energii elek-
trycznej.
III miejsce zajął zespół,  które-

go prace dotyczyły wyzwania: 
Rola pogotowia energetycznego 
w TAURON Dystrybucja.  Prace 
zespołu obejmowały całościową 
analizę obszaru funkcjonowa-
nia pogotowia energetycznego. 
W skład zespołu weszli: Adam 
Bubel (Oddział w Częstochowie), 
Monika Chomicz-Kozioł (Oddział 
w Legnicy), Jerzy Kalisz (Oddział 
w Krakowie), Aleksander Knesz 
(Oddział w Gliwicach), Dariusz 
Krawczyk (Oddział w Bielsku-Bia-
łej), Marek Łącki (Oddział w Tar-
nowie), Henryk Milewski (Oddział 
w Opolu), Janusz Muszkieta 
(Oddział w Wałbrzychu), Marek 
Niedźwiedzki (Oddział w Legni-

cy), Tomasz Pieprzyk (Oddział 
we Wrocławiu), Krzysztof Piro 
(Oddział w Krakowie), Grzegorz 
Ptasznik (Oddział w Krakowie), 
Roman Sinicki (Oddział w Legnicy), 
Wojciech Zbiorczyk (Oddział we 
Wrocławiu). Opiekunem tematu 
jest Artur Gumieniak, koordynator 
ruchu sieci SN i nN.
Wszystkim uczestnikom programu 
rozwojowego Skuteczni Liderzy 
w Jednej Dystrybucji oraz człon-
kom zespołów pracujących nad 
zadaniami biznesowymi serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i ży-
czymy wielu sukcesów we wdraża-
niu zdobytej wiedzy i umiejętności!
AB-Cz

 
Jury wyłoniło 

trzy zespoły, których 
rozwiązania w najwyższym 

stopniu odpowiadały 
takim kryteriom, jak: 

wszechstronność analizy 
tematu i interesariuszy, 

realność wdrożenia 
pomysłu itd.

Zadania biznesowe 
w liczbach:
• Liczba uczestników: 110 
• Liczba opiekunów: 12
•  Liczba wybranych  

tematów: 12
•  Liczba utworzonych  

zespołów: 14

Przedstawiciele trzech 
nagrodzonych zespołów
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GRUPA TAURON 
KATARZYNA FRAŚ

Podsumowanie wyników 
finansowych Grupy TAU-
RON za I kwartał 2018 r. 
oraz wypełnianie posta-

nowień porozumienia płacowego z 
ub. roku były głównymi tematami 
ostatniego przed wakacjami spotka-
nia Rady Społecznej.
Wyniki kwartalne całej Grupy 
i poszczególnych obszarów (wy-
twarzania, wydobycia, dystrybu-
cji i sprzedaży) zostały omówione 
z uwzględnieniem czynników, któ-
re wpłynęły na poszczególne ich 
elementy, jak również w kontek-
ście przyszłych wyzwań, z którymi 
TAURON będzie musiał się zmie-
rzyć w najbliższej przyszłości. Wie-
le miejsca w dyskusji poświęcono 
zmianom mającym miejsce na rynku 
energii, m.in. wzrostom cen energii 
oraz uprawnień do emisji CO2 oraz 
ich prognozom na kolejne miesiące, 
co ma bezpośrednie przełożenie na 
osiągane wyniki. Szczegółowa ana-

liza danych finansowych pozwoliła 
zaprezentować szerszą perspekty-
wę otoczenia, w którym działa Grupa 
TAURON.
Drugim ważnym tematem omawia-
nym przez przedstawicieli związków 
zawodowych oraz członków zarzą-
dów spółek Grupy był stan prac nad 
wypełnianiem postanowień poro-
zumienia płacowego. Zgodnie z za-
pisami podpisanego 8 czerwca ub.r. 
i aneksowanego 26 marca br. doku-
mentu nastąpił wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia bazowego. 
Porozumieniem zostało objętych 
ok. 95 proc. pracowników Gru-
py, poza TAURON Polska Energia. 
Przez ostatnie miesiące szczegóło-
we zasady były ustalane pomiędzy 
pracodawcą a związkami zawodo-
wymi w odrębnych porozumieniach 
w poszczególnych spółkach Grupy. 
W efekcie rozmów, we wszystkich 
spółkach strony osiągnęły kompro-
mis.
W TAURON Wydobycie pracowni-
cy otrzymają premię jednorazową, 
a w pozostałych spółkach nastąpi 

wzrost wynagrodzenia zasadnicze-
go wraz z pochodnymi. 
– Bardzo dziękuję za Państwa za-
angażowanie i sprawne negocjacje 
porozumień płacowych w spół-
kach. Zawarcie porozumienia na 
szczeblu Rady Społecznej, które 
miało miejsce w ubiegłym roku, 
było ważnym wydarzeniem w ży-
ciu Grupy, ukazującym jedność i so-
lidarność. Teraz wypełniając jego 
postanowienia, od słów przeszli-
śmy do czynów – powiedział Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu TAU-
RON Polska Energia. – Cieszę się, 
że możemy rozmawiać o sprawach 
ważnych dla naszej Grupy w spo-
sób partnerski oraz otwarty i już 
teraz proszę o dalsze wsparcie ze 
strony organizacji związkowych, 
uwzględniające dobro pracowni-
ków oraz sytuację finansową Gru-
py. Bardzo ważne jest to, abyśmy 
w obrębie sektora wszyscy mówili 
jednym głosem, dlatego liczę na 
Państwa pomoc w tej kwestii na 
forach związkowych, w których 
Państwo działacie. d

Rozmowy 
o sprawach ważnych
Przedstawiciele związków zawodowych 
oraz członkowie zarządów spółek Grupy 
TAURON spotkali się 18 czerwca, by 
tradycyjnie już rozmawiać o sprawach 
ważnych, w szczególności tych 
dotyczących pracowników. 
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TAURON DYSTRYBUCJA
TOMASZ GALIMSKI

W tym budynku były to 
pierwsze ćwiczenia 
próbnej ewakuacji 
od czasu oddania go 

do użytkowania w grudniu ubiegłe-
go roku. Ich celem było praktyczne 
sprawdzenie zachowania pracow-
ników w sytuacji zagrożenia oraz 
działania systemów automatyki 
budynku. Dodatkowo chodziło 
o wyrobienie w pracownikach od-
powiednich zachowań i nawyków 
na wypadek zagrożenia pożarowe-
go.
Budynek przy ul. Powstańców 
Śląskich jest budynkiem biurowo-
-technicznym zaliczanym do III ka-
tegorii ZL (pożarowego zagrożenia 
ludzi). Został zaprojektowany oraz 

wyposażony w najnowocześniej-
sze systemy przeciwpożarowe. 
Zlokalizowanych jest w nim 150 
miejsc pracy dla pracowników biu-
rowych.
Ćwiczenia ewakuacji próbnej, po 
wcześniejszym powiadomie-
niu pracowników, rozpoczęły się 
o godz. 12.30 od pozorowanego 
pożaru w pomieszczeniu kuchen-
nym na parterze. Przy pomocy 
generatora dymu wytworzone zo-
stało zadymienie imitujące realne 
warunki, jakie powstają w trakcie 
pożaru. Alarm pożarowy wyge-
nerowany został automatycznie 

TAURON CIEPŁO • Niepowtarzal-
ną okazję mieli potencjalni kontra-
henci TAURON Ciepło, którzy na za-
proszenie Departamentu Zakupów 
wzięli udział w wizji lokalnej kotła 
fluidalnego w katowickiej elektro-
ciepłowni. 
Z powodu zaplanowanego remon-
tu bloku BCF100, kocioł będzie 
wyłączony przez najbliższy mie-
siąc. Spotkanie rozpoczęto krót-
kim szkoleniem BHP, po którym 
uczestnicy mogli przejść do komo-
ry paleniskowej kotła i zobaczyć 
jego konstrukcję od środka. Przed-
stawiciele firm  wykonawczych 
zapoznali się z zastosowanymi 
materiałami wykorzystywanymi 
do budowy kotła oraz z zakresem 
przyszłych prac remontowych. 
Zwiedzających oprowadzali Ry-
szard Ruzik, dyrektor Zakładu 
Wytwarzania Katowice, oraz pra-
cownicy Biura Remontów, którzy 

na bieżąco odpowiadali na pytania.
– To kolejna, bezpośrednia forma 
spotkania z potencjalnymi kon-
trahentami,  która daje możliwość 
lepszego poznania potrzeb firmy 
w zakresie prac remontowych 
oraz pozwala na bezpośrednią 
wymianę spostrzeżeń i doświad-
czeń oraz poznanie wzajemnych 
oczekiwań. Wizja lokalna umożli-
wiła wykonawcom zaznajomienie 
się z faktycznym stanem technicz-
nym kotła, a tym samym znacznie 
ułatwi wykonawcom przygotowa-
nie ofert. Planujemy ogłoszenie 
przetargu w trzecim kwartale br. 
oraz podpisanie umowy z wy-
łonionym wykonawcą do końca 
2018 r., tak by nasz potencjalny 
partner mógł lepiej przygotować 
się do przyszłorocznego remontu. 
Jest to pierwsza tego rodzaju wizja 
lokalna podczas wygaszenia kotła, 
dająca możliwość przygotowania 

oferty na rok przed planowany-
mi pracami – mówi Włodzimierz 
Hereźniak, wiceprezes ds. handlu 
w TAURON Ciepło.
TAURON Ciepło planuje wprowa-
dzić takie działania do portfela 
dobrych praktyk zakupowych fir-
my, aby zwiększać konkurencyj-
ność i transparentność kolejnych 
kluczowych postępowań zakupo-
wych.
Kocioł fluidalny CFB w ZW Kato-
wice jest jedną z podstawowych 
jednostek produkcyjnych w TAU-
RON Ciepło i stanowi trzon pro-
dukcji energii elektrycznej i cieplnej 
w spółce, zatem jest dla nas bar-
dzo ważne, aby firmy przystępują-
ce do wykonania remontu naszych 
urządzeń były profesjonalnie przy-
gotowane pod kątem kwalifikacji, 
narzędzi i materiałów do wykony-
wania zleconych przez nas zadań 
remontowych. MK

Wizja lokalna i zwiedzanie kotła 

TAURON EKOENERGIA • Za nami  
20. edycja akcji sprzątania Zalewu 
Pilchowickiego! W sobotnie przed-
południe, 9 czerwca przyjaciele 
i sympatycy TAURON Ekoenergia jak 
co roku wysprzątali brzegi Zalewu. 
W sumie zebrano ponad 300 120-li-
trowych worków śmieci.
Akcja narodziła się z inicjatywy 
pracowników ówczesnego Rejonu 
Elektrowni Wodnych Zakładu Ener-
getycznego Jelenia Góra. W tym 
czasie zmieniały się dość dynamicz-
nie nazwy i struktury w energetyce, 
ale sprzątanie świata w Pilchowi-
cach zawsze było stałym elemen-
tem wiosennego pilchowickiego 
krajobrazu.

– Tegoroczne trzygodzinne sprzą-
tanie zakończyło się górą śmieci 
zebranych w wypełnione po brzegi, 
120-litrowe worki. Ponad 100-oso-
bowa ekipa zebrała w tym roku 313 
worków – mówi Teresa Markie-
wicz, koordynator akcji. – To prawie 
o połowę mniej niż w ubiegłym roku 
i z tego faktu bardzo się cieszymy. 
Od dwudziestu lat akcja jest praw-
dziwą lekcją ochrony środowiska, 
dzięki której młodsi i starsi uczą się 
troski o ład i porządek w naszym 
środowisku naturalnym. Ta akcja 
przynosi nie tylko wymierny efekt 
w postaci wysprzątanych brzegów 
Zalewu Pilchowickiego, ale przede 
wszystkim znacznie podnosi świa-

Zalśniło czystością!

Próbna ewakuacja we Wrocławiu

Uczestnicy akcji w drodze 
do przydzielonych 
sektorów sprzątania

Innowacyjny fundusz 
dla start-upów

GRUPA TAURON • TAURON, Polski 
Fundusz Rozwoju oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju podpisa-
ły 13 czerwca br. umowę o utworze-
niu funduszu wpierającego innowa-
cje w energetyce. To pierwszy tego 
typu podmiot na polskim rynku.
TAURON będzie uczestnikiem 
dwóch funduszy tworzonych w 
ramach programów PFR Star-
ter – FIZ oraz BRIdge VC / PFR 
NCBR CVC. Dzięki temu możliwe 
będzie zapewnienie wieloetapo-
wego wsparcia dla innowacyjnych 
firm, m.in. poprzez zapewnienie 
możliwości udziału w programach 
akceleracyjnych, inwestycje w 
przedsiębiorstwa we wczesnej fa-
zie rozwoju w ramach PFR Starter 
FIZ czy zapewnienie kolejnych rund 
finansowania w ramach PFR NCBR 
CVC. 
– Utworzenie funduszu CVC sta-
nowi kolejny element budowy 

w Grupie 
TAURON 
e k o -
s y s t e m u 
w s p ó ł p r a c y 
z innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami. 
Oczekujemy, że nowy fundusz 
przyniesie Grupie korzyści dzięki 
koncentracji działalności na inwe-
stycjach w innowacyjne firmy, któ-
re potencjalnie wesprą długoter-
minowy rozwój Grupy – mówi Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu TAU-
RON Polska Energia. - Identyfikacja 
najciekawszych przedsiębiorstw, 
oferujących innowacyjne rozwią-
zania w szeroko pojętej branży 
energetycznej, przyczyni się za-
równo do rozwoju wewnętrznych 
kompetencji w zakresie zarzą-
dzania i współpracy z funduszami 
inwestycyjnymi, jak i efektywnej 
komercjalizacji innowacyjnych pro-

jektów, między innymi w naszym 
portfolio produktowym – dodaje 
prezes.
Docelowa kapitalizacja funduszu 
utworzonego w ramach PFR Starter 
FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu 
utworzonego w ramach PFR NCBR 
CVC wyniesie 160 mln zł. Udział 
TAURON w funduszach nie przekro-
czy odpowiednio 25% i 49%.

Corporate Venture 
Capital

Funduszami utwo-
rzonymi w ramach 

programów PFR 
NCBR CVC i PFR 
Starter zarzą-
dzać będzie 
niezależny od 
i nwe s t o rów, 

profesjonalny 
podmiot zarzą-

dzający EEC Ma-
genta. Zgodnie z zało-

żeniami nowego funduszu, 
wzrost wartości spółek portfe-

lowych będzie realizowany poprzez 
dostarczenie niezbędnych dla rozwo-
ju projektów środków finansowych.
Jednocześnie intencją funduszu 
jest dostarczenie w ramach in-
westycji tzw. smart money, czyli 
zapewnienie wsparcia meryto-
rycznego w zakresie tworzenia 
kompetencji dotyczących roz-
woju przedsięwzięcia. Nacisk 
będzie kładziony na planowanie 
i zarządzanie strategiczne oraz 
wzmacnianie relacji w sektorach, 
do których spółki portfelowe  
kierować będą swoje produkty 
i usługi. 
ŁUKASZ CIUBA 

Symboliczne podpisy na 
umowie inwestycyjnej 
złożyli Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON 
Polska Energia, oraz Paweł 
Borys, prezes Polskiego 
Funduszu Rozwoju

22 maja w nowym budynku 
Centrum Zasilania Siecią 
we Wrocławiu zostały 
przeprowadzone ćwiczenia 
próbnej ewakuacji. Zgodnie 
z przepisami ochrony 
przeciwpożarowej, w budynkach 
zawierających ponad 50 miejsc 
stałej pracy takie ćwiczenia 
przeprowadza się co dwa lata.

 
Zgodnie z założeniami 

nowego funduszu, wzrost 
wartości spółek portfelowych 

będzie realizowany poprzez 
dostarczenie niezbędnych  

dla rozwoju projektów 
środków  

finansowych.
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z centralki sygnalizacji pożaru. Po 
uruchomieniu się sygnalizatorów 
dźwiękowych, które znajdują się na 
wszystkich korytarzach, pracowni-

cy przystąpili do ewakuacji zgodnie 
z instrukcją ochrony przeciwpoża-
rowej budynku. Na każdym piętrze 
ewakuacją pracowników dowodził 
wyznaczony pracownik.
Wszyscy spokojnie opuścili budy-
nek w czasie 4 minut i 20 sekund 
i udali się na wyznaczone w in-
strukcji miejsce zbiórki. W trakcie 
ewakuacji na teren podwórka 
przyjechały dwa samochody ra-
towniczo-gaśnicze Państwowej 
Straży Pożarnej. Po przyjeździe 
strażacy przystąpili do pozoro-
wanej akcji gaśniczej i do przeszu-
kania budynku. W trakcie ćwiczeń 
z budynku ewakuowały się 84 
osoby. Na miejscu pracy pozostali 
tylko dyspozytorzy. Zajmowa-

na przez nich część techniczna 
budynku stanowi bezpieczną, 
odrębną strefę pożarową. 
Budynek został tak zaprojek-
towany, że do tej strefy pożar 
nie przedostanie się przez 
co najmniej dwie godziny. Po 

zakończeniu ćwiczeń pracow-
nicy wrócili do realizacji swoich 

zadań.
Przeprowadzenie takich ćwiczeń 
pozwala analizować zachowa-
nia pracowników w sytuacji za-
grożenia, a także sprawdzić po-
prawność działania systemów, 
co umożliwia ulepszanie procedur 
awaryjnych. d

Zalśniło czystością! GDZIE JESTEŚMY

PŁACE

KADRY

ŚWIADCZENIA

TAURON OBSŁUGA KLIENTA • Nie-
ustannie trwają prace nad realizacją 
projektu CUW HR. W kwietniu pod-
pisano kolejne porozumienie trans-
ferowe pomiędzy spółkami TAURON 
Obsługa Klienta i TAURON Dystry-
bucja.  W efekcie porozumienia od  
1 maja zespół Centrum Usług Wspól-
nych HR powiększył się o 51 pracow-
ników  z TAURON Dystrybucja.

SAP Fiori – przyjazne dla 
wszystkich 
Wraz z przejęciem przez CUW HR 
obsługi TAURON Dystrybucja, uru-
chomione zostały elektroniczne 
obiegi dokumentów w SAP FIORI 

dla TAURON Dystrybucja i TAURON 
Dystrybucja Serwis. Z narzędzia 
FIORI korzysta już 16 tys. pracow-
ników Grupy TAURON. 

Gdzie jesteśmy 
CUW HR jest już na całym południu 
Polski w 16 lokalizacjach, z podzia-
łem na zakres zadań jaki obrazuje 
mapa.

Co przed nami
– Jesteśmy na etapie odbiorów kon-
cepcji biznesowej wdrożenia syste-
mu SAP HR Grupy TAURON na po-
trzeby obsługi TAURON Dystrybucja 
Pomiary, Biomasa Grupa TAURON, 

Kopalnia Wapienia Czatkowice, 
TAURON Ekoenergia. Po zatwier-
dzeniu dokumentu przez zespoły 
zadaniowe, dyrektorów HR spółek 
oraz komitetu sterującego przy-
stąpimy do etapu realizacji i przy-
gotowania startu produkcyjnego 
systemu SAP HR oraz rolloutu FIO-
RI, który zakończy się wdrożeniem  
1 stycznia 2019 SAP HR. Pod koniec 
roku rozpoczniemy prace mające na 
celu wdrożenie rozwiązania SAP HR 
i FIORI w TAURON Wydobycie, dla 
którego start produkcyjny przewi-
dziany jest na 1 października 2019 r. 
– mówi Magdalena Szymczuk, wice-
prezes TAURON Obsługa Klienta. KS

Centrum Usług Wspólnych HR 
w Grupie TAURON 

rośnie w siłę!

Próbna ewakuacja we Wrocławiu

 
Budynek przy  

ul. Powstańców Śląskich 
jest budynkiem zaliczanym 

do III kategorii ZL. Został 
zaprojektowany oraz wyposażony 

w najnowocześniejsze 
systemy przeciwpożarowe. 

Zlokalizowanych jest  
w nim 150 miejsc 

pracy...

Od pół wieku dzielą się życiem
TAURON WYDOBYCIE • Klub Hono-
rowych Krwiodawców PCK przy ZG 
Janina w Libiążu obchodził właśnie 
50-lecie. Przy tej okazji gmina ufun-
dowała mu sztandar. W kopalnianej 
stołówce ZG Janina miało miejsce 
jego poświęcenie oraz uhonorowa-
nie najaktywniejszych członków.
Klub liczy prawie sto osób i wciąż 
się rozrasta. Działacze się cieszą, 
że jego szeregi zasilają młode oso-
by. Jeszcze przed uroczystością 
dwudziestu czterech z nich oddało 
krew w ramach cyklicznej akcji.
– Znajomi, z którymi jeździłem 
do pracy w Jaworznie,  cztery lata 
temu namówili mnie do wstąpie-
nia do klubu. W moje ślady po-
szedł z kolei szwagier – powie-
dział Miłosz Wawro z Libiąża.
Jest pracownikiem TAURON 
Wydobycie. Za oddanie sied-
miu litrów płynu ratującego 
życie dostał odznakę Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi.
Libiąski klub powstał 13 sierp-
nia 1968 roku. Pierwszym pre-
zesem był Stanisław Adamczyk. 
Obecnie na jego czele stoi Cze-
sław Toporek. W ciągu pół wieku 
działalności klubowicze oddali aż 
3500 litrów krwi. Tradycją jest, że 
krwiodawcy związani z kopalnią 
jeżdżą na integracyjne wycieczki.  

– Jeszcze nie tak dawno spoty-
kaliśmy się z wami w małej sal-
ce, w gronie trzydziestu osób. 
Niedługo chyba trzeba będzie 

wynajmować halę sportową 
na spotkanie krwiodawców. 
Pan prezes w trakcie uroczy-
stości wspomniał o spon-
sorach, dzięki którym może 
odbyć się ten jubileusz. Ale 
tymi  najważniejszymi  – 

sponsorami życia – jesteście 
wy sami. Bo mimo rozwoju 

technologii, nikt nie wymyślił 
czegoś, co zastąpiłoby ludzką 
krew. Wy oddajecie ją bezinte-
resownie. I za to należą się wam 
wielkie brawa – podkreślił Mar-
cin Nastawny, dyrektor ds. pracy 
w TAURON Wydobycie. MO

 
Klub liczy prawie sto 

osób i wciąż się rozrasta. 
Działacze się cieszą, że jego 

szeregi zasilają młode osoby. 
Jeszcze przed uroczystością 
dwudziestu czterech z nich 

oddało krew w ramach 
cyklicznej akcji.

domość ekologiczną młodzieży. 
W ciągu tych 20 lat zebraliśmy po-
nad 17 tysięcy worków najróżniej-
szych odpadów, ale co roku śmieci 
jest mniej, a to nas bardzo cieszy 
i motywuje – dodaje Markiewicz.
W tym roku swoje reprezentacje 
wystawiło 11 szkół z Jeleniej Góry 
i okolic. Wszyscy ciężko pracowali 
w niełatwych warunkach tereno-
wych, ale bezkonkurencyjni oka-
zali się uczniowie z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych w Ra-
kowicach Wielkich. Grupa zebrała 
22 worki i zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie „Góra śmieci”. Pilcho-
wicką polanę opuścili z dużym te-
lewizorem w nagrodę. Z ramienia 

TAURON Ekoenergia (TEE) opieku-
nem grupy był Ryszard Szustkie-
wicz.
Po sprzątaniu uczniowie i ich opie-
kunowie zebrali się na polanie, gdzie 
uzupełnili stracone kalorie pyszną 
grochówką, bigosem i kiełbaska-
mi. Tutaj też odbyła się artystyczna 
część akcji i podsumowanie efektów 
sprzątania.
Miłym akcentem wydarzenia było 
uhonorowanie tych pracowników 
Ekoenergii, którzy byli zawsze obec-
ni na każdej z dwudziestu edycji 
akcji. Upominki wręczał Roman Ga-
browski, prezes zarządu TAURON 
Ekoenergia.
Organizatorem i sponsorem akcji 
„Sprzątanie Zalewu Pilchowickie-
go 2018” był TAURON Ekoenergia. 
W jej organizacji pomogli członko-
wie klubu żeglarskiego Horyzont 
oraz pracownicy lwóweckiego nad-
leśnictwa, Karkonoskie Centrum 
Gospodarki Odpadami, MPGK w Je-
leniej Górze, Starostwo Powiatowe 
w Lwówku Śląskim oraz koleżanki 
i koledzy z Grupy TAURON (TAURON 
PE, TAURON Sprzedaż, TAURON 
Dystrybucja) , którzy wsparli naszą 
akcję  gadżetami reklamowymi dla 
uczestników. Wszystkim gorąco 
dziękujemy! 
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TAURON WYDOBYCIE
ADAM TRĘBACZ

Na wszystkich uczest-
ników czekały liczne 
zabawy prowadzone 
pod okiem animatorów. 

W myśl zasady „każdy wygrywa” 
milusińscy otrzymali upominki. 
Rodzinne zmagania na minipo-

lu golfowym oraz konkurencja 
w przeciąganiu liny budziły masę 
emocji. Dla spragnionych ruchu był 
pozytywnie zakręcony DJ, a na tra-
cących siły czekały kiełbasa z grilla, 
grochówka i zimne napoje.
Z kolei nad trzebińskim Zalewem 
Chechło w ośrodku Hutnik piknik 
rodzinny zorganizowały wspólnie 
NSZZ Pracowników oraz ZZ „Ka-

Za nami dwa dni 
zmagań kolejnej grupy 
ochotników, którzy 
wzięli udział w szkoleniu 
z zakresu poruszania się 
po górskiej rzece.

GRUPA TAURON
URSZULA JARCZYK

Pod okiem ratowników 
z Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 
dziesięciu pracowników 

TAURONA poznało podstawy hydro-

TAURON WYTWARZANIE • Znako-
mita, sportowa atmosfera, zapie-
rające dech w piersiach pojedyn-
ki tenisistów i świetna pogoda.  
V Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym 
o Puchar Prezesa SSK Elektro na-
leżały do wyjątkowo udanych.
V Deblowe Mistrzostwa w Teni-
sie Ziemnym zostały rozegrane  
26 maja w ośrodku sportowym 
Żabka” w Łaziskach Górnych. 
Zorganizowało je Stowarzysze-
nie Sportowo-Kulturalne Elektro. 
Do imprezy zgłosił się komplet  
32 uczestników, wśród których byli 
pracownicy Grupy TAURON i czoło-
wi tenisiści powiatu mikołowskiego.
Eliminacje zostały rozegrane 
w czterech grupach systemem 

„każdy z każdym”. Po dwie najlep-
sze pary deblistów awansowały 
do fazy finałowej, w której odbyły 
się pojedynki ćwierćfinałowe, pół-
finałowe i – na zakończenie – me-
cze o pierwsze i trzecie miejsce. 
W grach eliminacyjnych tym razem 
nie było niespodzianek. Jedyną 
parą z Grupy TAURON, która awan-
sowała do gier finałowych, byli 
Robert Ćwik – Piotr Kwiatkowski 
(TAURON Dystrybucja). Zawodnicy 
reprezentujący TAURON Wytwa-
rzanie, czyli duety: Tomasz Soj-
ka – Ryszard Ryguła, Piotr Kucjas  
– Krzysztof Strzoda i Michał Ple-
wik – Krzysztof Jakubaszek swoją 
tenisową przygodę zakończyli na 
etapie gier grupowych.

Wszystkie pojedynki fazy ćwierć-
finałowej były bardzo zacięte, 
a o zakończeniu gema często de-
cydował „złoty punkt”. Na tym 
etapie z dalszej części rozgrywek 
odpadła dwójka z TAURONA Ćwik 
– Kwiatkowski, ale zawodnicy i tak 
wywalczyli wysokie, piąte miejsce. 
Ostatecznie finalistami została 
para Piotr Hess – Dariusz Wia-
ter, która w ostatnim meczu mi-
strzostw zmierzyła się z parą An-
drzej Rosół – Zbigniew Więcław. 
W pierwszym i drugim secie walka 
była wyrównana, a o zwycięstwie 
zdecydował trzeci set. W nim od 
początku dominowali Hess – Wia-
ter i to oni wznieśli w górę puchar 
mistrzów.  TK

Tenisiści walczyli o energetyczny puchar Pracownicy 
TAURONA na fali
z GOPR-em

Rodzinne pikniki w Libiążu i Trzebini

Kilkaset rodzin pracowników Zakładu Górniczego 
„Janina” z dziećmi odwiedziło w sobotę,  
9 czerwca, Megalopark „Szyjki” w Libiążu. 
Odbył się tam piknik rodzinny zorganizowany 
przez Związek Zawodowy „Kontra”. Na sobotnią 
zabawę w urokliwym sąsiedztwie stawów 
zostali zaproszeni najmłodsi z rodzicami z okazji 
minionego Dnia Dziecka.

 
Rodzinne zmagania na 

minipolu golfowym oraz 
konkurencja w przeciąganiu 

liny budziły masę emocji. 
Dla spragnionych ruchu był 
pozytywnie zakręcony DJ, 
a na tracących siły czekały 

kiełbasa z grilla, 
grochówka i zimne 

napoje.

dra”. Największe emocje wzbudził 
wyścig na deskorolkach. Dla naj-
młodszych z kolei były trampoli-
ny, zjeżdżalnie, basen z kulkami 
oraz przejażdżka motorówką. 
Animatorzy pilnowali, aby z twa-
rzy dzieci nie schodził uśmiech; 
poza licznymi grami i zabawami 
było także malowanie twarzy 
oraz kolorowanie włosów. Orga-
nizatorzy zadbali również o boga-
ty poczęstunek: na gości czekały 
m.in. bigos, grochówka i kiełbaski 
z ogniska.
Rodziny uczestniczące w piknikach 
zgodnie przyznały, że imprezy były 
bardzo udane, a od dzieci można 
było usłyszeć życzenie, aby Dzień 
Dziecka był w każdy weekend.  d

Nic tak nie liczy się na wodzie, jak partnerstwo
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Uczestnicy porannych gier 
eliminacyjnych
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TAURON WYTWARZANIE • 2 czerw-
ca na strzelnicy w Rudzie Ślą-
skiej-Kochłowicach odbyły się  
VII Rodzinne Zawody w Strze-
lectwie Sportowym. Imprezę 
z okazji Dnia Dziecka zorgani-
zowało Stowarzyszenie Sporto-
wo-Kulturalne Elektro.
Każdy z uczestników zawodów od-
dał 15 strzałów do tarczy sportowej 
ustawionej w odległości 50 metrów. 
W ostatecznej klasyfikacji liczyło się 
10 najlepszych wyników uzyska-
nych przez zawodnika.
Po blisko dwugodzinnej rywalizacji 
w kategorii dzieci pierwsze miejsce 
z notą 87 punktów uzyskał Paweł 
Kalfa. Pięć punktów mniej zdoby-
ła Diana Domagała i wywalczyła 
w ten sposób drugą lokatę. Trzeci 
stopień podium wystrzelał sobie 
Karol Bieniek (76 punktów). Wśród 
najlepszych znaleźli się również 

Piotr Kołodziej (55 pkt), Paweł Kli-
ma (46 pkt), Sławomir Puchała (37 
pkt), Dominik Klima (33 pkt), Jakub 
Puchała (32 pkt) i Martyna Jendy-
sko (27 pkt). 
W kategorii open zdecydowanie 
zwyciężył Jan Kołodziej, natomiast 

wśród pań nie miała sobie rów-
nych Anna Puchała.
Najlepsi otrzymali medale, dyplo-
my i zestawy upominków, a po 
zakończeniu zawodów na wszyst-
kich uczestników czekał gorący 
poczęstunek. TK

Celny Dzień DzieckaRodzinne pikniki w Libiążu i Trzebini

logii, zasady bezpieczeństwa i udzie-
lania pomocy w niełatwym środowi-
sku rwących strumieni górskich.
Emocji nie brakowało – już samo 
wejście do zimnej wody na torze tre-
ningowym w Wietrznicy stanowiło 
spore wyzwanie. Dalej było już tyl-
ko trudniej: nurt, którego siła zwala 
z nóg nawet najsilniejszych, co jakiś 
czas śliskie kamienie i piętrzące się 
fale. Ćwiczenia, które z perspektywy 
osoby stojącej na brzegu wydawały 
się proste, okazywały się niemożliwe 
do wykonania w pojedynkę. Dla-
tego uczestnicy pracowali 
zespołowo – ci, któ-
rzy pewniej czuli się 
w wodzie, poma-
gali pozostałym, 
d o p i n g o w a l i 
się wzajemnie 
i wspólnie cie-

szyli się z sukcesów. Nawet podczas 
najprostszych zadań przekonywali 
się, jak ważne w trakcie walki z ży-
wiołem jest partnerstwo.
Zwieńczeniem szkolenia był spływ 
pontonem przez przełom Dunajca. 
Piękne widoki pozwoliły na to, by zła-
pać oddech po trudach poprzedniego 
dnia, spokojnie porozmawiać i cieszyć 
się słońcem.
Chociaż szkolenie z ratownictwa na 
rzekach górskich pozostało już tylko 
wspomnieniem, większość wydarzeń 

organizowanych w ramach 
współpracy z Funda-

cją GOPR jeszcze 
przed nami. Za-

chęcamy do 
śledzenia 
informacji 
w Tauro-
necie.   d

 
Zwieńczeniem szkolenia 

był spływ pontonem przez 
przełom Dunajca. Piękne 
widoki pozwoliły na to, by 
złapać oddech po trudach 

poprzedniego dnia,  
spokojnie porozmawiać  

i cieszyć się  
słońcem.

Gem, 
set, mistrz
GRUPA TAURON • XXXI Mistrzo-
stwa Polski Energetyków w Tenisie 
Ziemnym okazały się szczęśliwe dla 
TAURONA.
Z zawodów, które odbyły się 7-10 
czerwca w Szczyrku, Paweł Made-
ja (TAURON Dystrybucja) przywiózł 
złoty medal w kategorii M-1. Sre-
bro przypadło Arkadiuszowi Pani-
czakowi, również reprezentujące-
mu TAURON Dystrybucję.
O mistrzowski tytuł walczyło  
16 zawodników sektora energe-
tycznego, broniących barw m.in.  
TAURONA, ENERGI czy PGE. Po-
ziom był wyrównany, zacięta wal-
ka toczyła się o każdą piłkę, jednak 
mimo to zawody odbywały się 
w przyjacielskiej atmosferze. Oka-
zja do rewanżu za rok.  PM

FO
TO

: P
AW

EŁ
 M

AD
EJ

A

Złote kobiety
GRUPA TAURON • Upalna pogoda, 
rozgrzany słońcem piasek i szum 
Bałtyku w tle. To najlepsze warunki 
do rozgrywania meczów w siatków-
ce plażowej.
I takie właśnie warunki towarzy-
szyły XIV Mistrzostwom Polski 
Energetyków w Plażowej Piłce 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, ro-
zegranym 6-9 czerwca w Pogo-
rzelicy. Na turniej z całej Polski 
zjechały reprezentacje grup ener-
getycznych, branży ciepłowniczej, 
firm produkujących urządzenia 
i sprzęt dla energetyki.
Panie startowały w klasyfikacji Open 
bez podziału na kategorie wiekowe, 
natomiast pary męskie podzielone 
zostały przez organizatorów na dwie 
kategorie: Mężczyźni Open (do 40. 
roku życia) oraz Oldboje 40+.
Po rozegraniu kilkunastu spotkań 
i skrupulatnym podliczeniu 
punktów końcowa tabela 

przyniosła medalowe pozycje dla 
dwóch kobiecych drużyn z TAURO-
NA. Mistrzyniami Polski Energety-
ków w Siatkówce Plażowej 2018 
została para Ewa Silczuk (TAURON 
Dystrybucja) i Marta Broda (TAU-
RON Dystrybucja Pomiary). Brązowy 
medal w kategorii kobiet zdobyła 
również para reprezentująca Grupę 
TAURON: Joanna Rapanicz i Izabela 
Wilkosz (obie z TAURON Obsługa 
Klienta).
Pary męskie z Grupy TAURON, mimo 
ogromnej ambicji i zaciętych me-
czów, tym razem wróciły do domu 
bez medali, w obu kategoriach wie-
kowych plasując się w pierwszej 
i drugiej dziesiątce turnieju.
Kolejny sprawdzian umiejętności 
siatkarskich już 15 września, pod-
czas II Mistrzostw Pracowników Gru-
py TAURON w Siatkówce Plażowej 

w Parku Zielona w Dą-
browie Górniczej. EG

Uczestnicy 
zawodów
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Mistrzynie Polski 
Energetyków 
w siatkówce plażowej 
2018: Marta Broda 
i Ewa Silczuk 

FO
TO

: A
RC

HI
W

UM
 TD



8 TAURONA

Czerwiec 2018 
PULS TAURONA 
GAZETA PRACOWNIKÓW GRUPY TAURON

WERSJA  
ELEKTRONICZNA PULSU  
TAURONA DOSTĘPNA 
JEST TAKŻE  
W TAURONECIE

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, 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

Zespół redakcyjny Puls TAURONA 

Redakcja nie zwraca materiałów i zastrzega sobie prawo dok-
onywania w artykułach skrótów i redakcyjnego opracowania 
tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

TAURONA

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR:15

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 20 lipca 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 14: •  Dorota Janus – Biuro Obsługi Kancelaryjnej Rejon Dolnośląski, TAURON Obsługa Klienta • Piotr Raj 
– Zespół Zakupów, TAURON Wydobycie • Anna Wojas – Biuro Logistyki, Administracji i Zarządzania Nieruchomościami, TAURON 
Wytwarzanie • Leszek Fojcik – Wydział Przyłączeń, TAURON Dystrybucja • Bolesław Gwizdała – Biuro Logistyki, TAURON Ekoenergia

Sprawdź się
w triathlonie

25 sierpnia w Jaworznie po raz 12. odbędą się zawody 
triathlonowe Stalowy Sokół. Zgarnij bezpłatny pakiet na 
to wydarzenie!
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GRUPA TAURON
KATARZYNA FRAŚ

Uczestnicy będą mieli do prze-
płynięcia 400 m po Zalewie 
Sosina, następnie – już na 
rowerze – pokonają dystans  

10 km leśnymi szlakami od Sosiny w kie-

runku Ciężkowic i z powrotem. Rywali-
zację zwieńczy 3 km bieg z metą na polu 
namiotowym.
Zgłoś swój udział, wpisując się na listę 
w Tauronecie lub wysyłając e-mail o tre-
ści „TRIATHLON” na adres: 
tpe.komunikacja.news@tauron.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca. d


