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SZANOWNI PAńSTWO, 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich poświęca wiele uwagi i dokłada dużej staranności 
w utrzymywaniu dobrej, owocnej współpracy z  przedsiębiorstwami działającymi na obszarze województwa śląskiego. 
Bezpośrednie kontakty z przemysłem i jednostkami hadlowo-usługowymi od lat są kultywowane i umacniane poprzez 
tworzenie silnych, wzajemnych, często osobistych relacji. Wyrazem tego jest duża liczba uzyskanych świadectw reko-
mendacyjnych SEP. Udzielona rekomendacja jest wyróżnieniem potwierdzającym zdolność firmy do produkcji wyrobów 
i świadczenia usług w dziedzinie elektryki na wysokim poziomie technicznym i jakościowym.

Naszym zdaniem firmy, które uzyskały świadectwo rekomendacyjne SEP konsekwentnie, profesjonalnie wypełniają swoją 
wizję i misję, bezbłędnie i bardzo kompetentnie realizują swoje zadania, dbają o wysoki standard obsługi klienta, dlatego od lat 
są znanym i cenionym partnerem na trudnym i wymagającym rynku energetycznym. SEP poleca te firmy jako doświadczone, 
przygotowane pod względem technicznym, organizacyjnym i proekologicznym do działania w rekomendowanym zakresie. 
Starannie wyselekcjonowane firmy stanowią grono elitarnych przedsiębiorstw działających na rynku elektroenergetycznym. 
Nie ulega wątpliwości, że właśnie ich wieloletni wkład w rozwój elektroenergetyki krajowej jest bezcenny. 

Szanowni Państwo, chcielibyśmy jeszcze bardziej podnieść Wasz prestiż zawodowy, przybliżyć Waszą działalność poprzez 
reklamowanie Waszej produkcji, sposobu zarządzania i jakości świadczonych usług. Proponujemy Wam możliwość reklamy 
w dwumiesięczniku naukowo-technicznym Oddziałów SEP województwa śląskiego i opolskiego – w Śląskich Wiadomościach 
Elektrycznych. Mamy nadzieję, że wykorzystacie Państwo szanse, co naszym zdaniem przyczyni się do jeszcze większej rozpo-
znawalności, a tym samym pozwoli Wam poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, jakie przyniosą następne lata.

Dziękujemy za współpracę wszystkim pracownikom Waszych firm, a zwłaszcza Zarządom i kadrze kierowniczej, której  
aktywność kształtuje image firmy i dynamikę jej działania, co bezpośrednio wpływa na trafność kierunków rozwojowych, 
a także poziom zaufania, jakim firma jest obdarzana przez kontrahentów. 

Prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Krzysztof Borkiewicz
DyREKTOR OśRODKA RZECZOZNAWSTWA OZW SEP

Działalność rekomendacyjna Ośrodka Rzeczoznawstwa  
Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

WYKAZ FIRM, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE SEP
nr nazwa rekomendowanej firmy zakres rekomendowanej działalności świadectwo

1.

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
tel. 32 208 95 00, 32 208 92 15
fax 32 259 88 20, 32 259 95 25
e-mail: epk@epk.com.pl, www.epk.com.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny  
– łukasz Grela

•  kompleksowe usługi projektowe dla wszystkich faz projektu inwestycyjnego 
w sektorach: energetyki zawodowej i przemysłowej, energetyki komunalnej, 
energetyki odnawialnej

oraz dla potrzeb obszarów związanych z energetyką:
– gospodarki wodnej w przemyśle i w przedsiębiorstwach komunalnych
– utylizacji odpadów poprzemysłowych i komunalnych
– automatyki i komputeryzacji procesów energetycznych
– ochrony środowiska

świadectwo  
3/OZW/2016

ważne do  
30.04.2019

2.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 
Podziemnego Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
tel. 32 32 42 200, fax 32 216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl, www.cbidgp.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny  
– Krzysztof Mijalski

•  badania techniczne urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
•  wzorcowanie przyrządów pomiarowych
•  projektowanie montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci  

i urządzeń elektroenergetycznych
•  badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielnicach WN, ŚN i nN
•  badania i pomiary specjalne

świadectwo
16/OZW/2014

ważne do
01.12.2017
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3.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
tel. (+48) 32 200-77-00
fax (+48) 32 200 77 01 lub 04
e-mail: centrum@emag.pl
http://www.emag.pl
Dyrektor – Stanisław Trenczek

•  opracowanie, projektowanie i implementacja systemów i urządzeń: 
informatycznych, telekomunikacyjnych, gazometrycznych, automatyki, 
elektrotechniki oraz miernictwa przemysłowego

•  opracowanie aparatury i systemów medycznych
•  opracowanie systemów i urządzeń technologicznych przeróbki  

oraz monitorowanie jakości kopalin 
•  rozwijanie nowych technologii w zakresie prowadzonej działalności
•  małoseryjna i jednostkowa produkcja urządzeń i systemów w obszarze 

prowadzonej działalności, w tym również systemów bezpieczeństwa
•  montaż i przeprowadzanie rozruchu urządzeń i systemów oraz prowadzenie 

dla nich serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
•  przeprowadzanie audytów energetycznych
•  ocena zgodności wyrobów, rzeczoznawstwo, certyfikacja, wzorcowanie 

przyrządów, prowadzenie badań laboratoryjnych
•  zarządzanie projektami
•  organizacja szkoleń i konferencji

świadectwo
6/OZW/2015

ważne do  
01.09.2018

4.

ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. (+48) 32 259 01 00
fax (+48) 32 205 27 60
e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl
http://www.elektrobudowa.com.pl
Prezes Zarządu – Janusz Juszczyk

•  wytwarzanie rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, urządzeń sterowania 
i nadzoru układów elektroenergetycznych, kontenerowych stacji 
elektroenergetycznych, szynoprzewodów elektroenergetycznych  
oraz prefabrykowanych konstrukcji kablowych

•  opracowywania elektrycznej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej 
i technologicznej oraz wykonywanie badań pomontażowych i ochronnych

•  opracowywania koncepcji, oprogramowania oraz uruchamiania 
zintegrowanych systemów nadzoru i sterowania dla urządzeń i systemów 
elektroenergetycznych

•  wykonawstwo kompletnych instalacji elektrycznych średniego i niskiego 
napięcia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz rozruchu 
elektrycznego zarówno urządzeń produkcji własnej, jak i innych dostawców

świadectwo  
8/OZW/2016
01.12.2019

5.

Eltrans Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów
tel. (+48) 32 246 55 86
fax (+48) 32 247 30 80
e-mail: info@eltrans.pl
http://www.eltrans.pl
Prezes Zarządu – Rafał Andrysiak

•  handel, dystrybucja oraz kompletacja dostawa artykułów elektrotechnicznych 
i elektroenergetycznych

•  układanie oraz wymiana linii kablowych NN i ŚN, modernizacja  
i wymiana układów zasilania rozdzielnic

•  prefabrykacja rozdzielnic nN w obudowach termoutwardzalnych i metalowych
•  organizacja i prowadzenie szkoleń w formie kursów, konferencji, seminariów 

i pokazów na temat właściwości technicznych, obsługi i eksploatacji 
oferowanych urządzeń i artykułów

świadectwo
14/OZW/2014

ważne do 
31.10.2017

6.

ENERGOAPARATURA S.A.
ul. Gen. K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice
tel. (+48) 32 728 54 10
fax (+48) 32 728 54 11
e-mail: poczta@enap.com.pl
http://www.enap.com.pl
Prezes Zarządu  – Tomasz Michalik

•  prace elektromontażowe w sieciach niskich, średnich  i wysokich napięć
•  montaż instalacji elektrycznych, automatyki, pomiarów i sterowań  

na stacjach niskich, średnich i wysokich napięć
•  prefabrykacja szaf i tablic pomiarowych, skrzynek obiektowych  

i pulpitów sterowniczych
•  projektowania systemów automatyki i układów sterowania
•  produkcja aparatury pomiarowej  i sterowniczej

świadectwo  
5/OZW/2014

ważne do 
31.12.2016

7.

FAMUR S.A. Systemy Chodnikowe 
REMAG Oddział w Katowicach
ul. Boya-Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. (+48) 32 359 63 00  
fax  +48 32 359 66 77  
e-mail: famur@famur.com
http://www.famur.com
Prezes Zarządu – Mirosław Bendzera

•  produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa
•  montaż i usługi serwisowe maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa
•  usługi elektromontażowe przy modernizacji, remontach i nowych 

inwestycjach
•  prace badawcze i konstrukcyjne  w dziedzinie maszyn i urządzeń 

elektrycznych dla górnictwa
•  projektowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie

świadectwo
5/OZW 2016  

ważne do 
30.09.2019

8.

PHU GEMARK Sp. z o.o. 
ul. Kossutha 2, 40-844 Katowice
tel. (+48) 32 250 88 00,  
fax (+48) 32 250 88 02, 
e-mail: gemark@gemark.pl, 
http:// www.gemark.pl
Wiceprezes Zarządu  
– Krzysztof Zieliński i Grzegorz Ordys

•  dystrybucja oraz kompletacja dostaw urządzeń prądu stałego dla zasilania 
trakcji kolejowej, tramwajowej oraz metra

•  handel i dostawa artykułów elektrotechnicznych i elektroinstalacyjnych, 
w tym oświetlenia ulicznego i przemysłowego

świadectwo  
2/OZW/2017

ważne do
31.05.2018

9.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-
Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice
tel. (+48) 32 251 87 39, fax (+48) 32 251 36 19
e-mail: pronovum@pronovum.pl
http://www.pronovum.pl
Prezes Zarządu – Jerzy Trzeszczyński

•  diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i serwisu wspieranego 
oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw 
i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu 
wydłużenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

świadectwo
12/OZW/2014

ważne do 
30.09.2017
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10.

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Elektroenergetycznego „ELBUD” 
w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19,
40-384 Katowice,
tel. (+48) 32 256 80 66
fax (+48) 32 256 99 52
e-mail: sekretariat@elbud.katowice.pl
http://www.elbud.katowice.pl
Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny  
– Henryk Spierewka

•  wykonawstwo robót elektroenergetycznych w sieciach do 750 kV:  
nowe inwestycje, modernizacje, remonty

•  budowa i modernizacja linii kablowych do 110 kV
•  montaż linii światłowodowych z urządzeniami stacyjnymi
•  montaż urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z izolacją SF6
•  prace projektowe dla obiektów elektroenergetycznych
•  badania i pomiary pomontażowe, usuwanie awarii w obiektach 

elektroenergetycznych do 750 kV
•  wykonawstwo konstrukcji stalowych dla linii i stacji elektroenergetycznych
•  wykonawstwo szaf i tablic sterowniczych, pomiarowych,  

zabezpieczeniowych, sygnalizacyjnych i kablowych

świadectwo  
3/OZW/2015

ważne do 
31.03.2018

11.

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki 
i Budownictwa „ELPIN” Sp. z o.o.
ul. Oswobodzenia 77, 
40-405 Katowice
tel. (+48) 32 255 88 81
fax (+48) 32 255 75 03
e-mail: biuro@elpin.com.pl
http://www.elpin.com.pl
Prezes Zarządu – Józef Węgrzyn

•  projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych i energetycznych,  
stacji transformatorowo-rozdzielczych do 30 kV, linii kablowych 
i napowietrznych nN i śN, sieci informatycznych i instalacji komputerowych, 
instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wszelkich instalacji siły, 
światła, sterowania i automatyki przemysłowej, montażu suwnic i dźwigów, 
ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych, instalacji przywoławczych, 
oświetlenia placów, dróg i ulic, instalacji odgromowych i uziemiających

•  przeprowadzenie pomiarów okresowych, oględzin i przeglądów urządzeń 
stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowanie

•  prowadzenie doradztwa technicznego

świadectwo
7/OZW/2015

ważne do
12.11.2018

12.

Przedsiębiorstwo Górnicze  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
SAKOP Sp. z o.o.
ul. Stolarzowicka 15-17, 41-908 Bytom
tel./fax: (+48) 32 280 67 00,  
(+48) 32 280 70 02, (+48) 32 280 53 67
e-mail: sakop.bytom@sakop.pl
http://www.sakop.pl
Prezes Zarzadu – Gabriela Sławik

•  produkcji:
– zestawów do naprawy i łączenia kabli i przewodów elektroenergetycznych, 

sterowniczych oraz przewodów oponowych
– aparatury łączeniowej i zabezpieczającej dla sieci śN i nN oraz trakcyjnej
– ograniczników przepięciowych śN i nN
– urządzeń do samoczynnego zahamowania kołowrotów kopalnianych

•  remonty:
– aparatury elektrycznej, elektroenergetycznej i kontrolno-pomiarowej
– sieci kablowych i nN oraz przewodowej trakcji elektrycznej

•  dostawa i montaż: 
– rozdzielnic śN i nN 
– zasilaczy bezprzewodowych prądu stałego
– aparatury kontrolno-pomiarowej 
– sieci kablowych i trakcji elektrycznej 
– baterii akumulatorów bezobsługowych

świadectwo
13/OZW/2014

ważne do
30.09.2017

13.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.
ul. Krótka 5, 43-300 Tychy
tel. (+48) 32 227 81 89, 32 219 05 65,
fax. (+48) 32 219 05 66
e-mail: san-el@san-el.com.pl
http://www.san-el.com.pl
Prezes Zarządu – Bogdan Krokosz

•  projektowanie sieci elektroenergetycznych nN i ŚN
•  montaż sieci i instalacji elektroenergetycznych nN i ŚN
•  montaż rozdzielnic nN
•  nadzór inwestorski przy budowie obiektów elektroenergetycznych

świadectwo  
1/OZW/2016

ważne do 
31.03.2019 

14.

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział 
Elektrownia Łagisza w Będzinie
ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
tel. +48 (32) 715 10 00, fax +48 (32) 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/
oddzialy/lagisza/
Dyrektor – Szymon Jagodzik

•  wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

świadectwo
1/ORZ/2017

ważne do 
31.05.2018

15.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska
ul. Wyzwolenia 30, 43-170 łaziska Górne
tel. (+48) 32 224 11 00, (+48) 32 324 33 00
fax: (+48) 32 324 31 33, (+48) 32 324 34 16
e-mail: elaziska@tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/
oddzialy/laziska/
Dyrektor – Michał Pańczyszyn

•  wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

świadectwo
9/OZW/2016

 ważne do 
30.11.2019

16.

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział 
Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
tel. (+48) 32 715 10 00, fax (+48) 32 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/
oddzialy/jaworznoiii/
Dyrektor – Kazimierz Szynol

•  wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

świadectwo
14/OZW/2015

ważne do 
30.11.2018
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17.

TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.
ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno
tel. (+48) 32 729 96 33
fax (+48) 32 729 97 33
http://www.tauron-wytwarzanie-serwis.
com.pl/
Prezes Zarządu – Stanisław Bazak

•  montaż, remonty, konserwacja, rekonstrukcja, modernizacja  
urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych

•  montaż, remonty, konserwacja, rekonstrukcja, modernizacja  
urządzeń i instalacji ciepłowniczych

•  montaż, remonty, konserwacja, rekonstrukcja i modernizacja  
urządzeń elektrycznych

•  obsługa eksploatacyjna urządzeń energetycznych obejmująca urządzenia 
rozładunku paliw

świadectwo
13/OZW/2015

ważne do 
31.12.2018

18.

TAURON Wytwarzanie SA  
Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 
32-541 Trzebinia
tel. (+48) 32 715 10 00, fax (+48) 32 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/
oddzialy/jaworznoiii/
Dyrektor – Leszek Krzemień

•  wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

świadectwo  
12/OZW/2015

ważne do 
30.11.2019

19.

Zakłady Remontowe Energetyki 
Katowice S.A.
ul. Gen. Z. W. Jankego 13
40-615 Katowice
tel. (+48) 32 78 98 201
fax (+48) 32 78 98 352
e-mail: zredh@zre.com.pl
http://www.zre.com.pl
Prezes Zarządu – Jerzy Kurzak

•  modernizacja, montaż, rewitalizacja i remonty obiektów, maszyn  
i urządzeń energetyki zawodowej i przemysłowej

•  produkcja rurociągów energetycznych
•  produkcja konstrukcji stalowych (maszynowych i budowlanych), nagrzewnic 

oporowych i indukcyjnych łożysk, zbiorników elementów ciśnieniowych
•  projektowanie, kompletacja dostaw i montaż automatyki przemysłowej
•  montaż, przeglądy i naprawa transformatorów energetycznych, rozdzielni 

elektrycznych, silników elektrycznych, wewnętrznych instalacji elektrycznych
•  diagnostyka urządzeń elektrycznych
•  projektowanie części technologicznej kotłowni, maszynowni, sprężarkowi 

oraz rurociągów

świadectwo  
4/OZW/2015  

ważne do 
31.03.2018

20.

ZPUE S.A. Zakład produkcyjny Katowice
ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice
tel. (+48) 32 359 31 00, fax (+48) 32 258 35 25
e-mail: office@zpue.pl 
http://www.katowice.zpue.pl/
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju 
produkcji – Jan Wiatowski

•  produkcja rozdzielnic:
– niskiego napięcia: typ - ZMR, ZR-W, SIVACON
– średniego napięcia: typ - RELF, RXD

•  projektowanie rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
•  wykonywanie instalacji elektrycznych
•  pomiary powykonawcze

świadectwo
3/OZW/2014

było ważne do
31.01.2017

1. Rekomendacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) 
jest wyróżnieniem potwierdzającym zdolność firmy do 
produkcji wyrobów i świadczenia usług w dziedzinie elek-
tryki na wysokim poziomie technicznym i jakościowym.

2. Uzyskanie świadectwa rekomendacyjnego SEP nobilitu-
je firmę do grona elitarnych przedsiębiorstw działających 
na rynku energetycznym i podnosi jej prestiż zawodowy 
wśród elektryków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Elektry-
ków Polskich – największej w Polsce pozarządowej organi-
zacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym, działa-
jącej na rzecz użyteczności społecznej i publicznej.

3. Firma, która uzyskała świadectwo rekomendacyjne SEP 
ma prawo eksponowania faktu posiadania w/w świadec-
twa i  przedkładania go w dokumentach przetargowych 
jako potwierdzenia, że jej wyroby i świadczone usługi re-
prezentują wysoki poziom techniczny i jakościowy.

4. świadectwo rekomendacyjne SEP stanowi subtelną, nie-
nachalną formę promocji firmy. Może ono być zamiesz-
czone na stronie internetowej firmy, a także jego posia-

Korzyści wynikające z uzyskania Świadectwa rekomendacyjnego SEP

danie może być zasygnalizowane na papierze firmowym 
przedsiębiorstwa wpływając na poprawę ogólnego wize-
runku firmy.

5. Informacja o uzyskanych świadectwach rekomendacyj-
nych SEP jest publikowana na stronie internetowej SEP 
(http://www.sep.com.pl) oraz na stronie internetowej 
OZW SEP Katowice (http://www.sep.katowice.pl), a także 
w czasopismach SEP (Spektrum, Śląskie Wiadomości Elek-
tryczne, itd.).

6. Korzystając z  usług Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP 
w Katowicach firmy, które uzyskały świadectwo rekomen-
dacje SEP obsługiwane są na dogodnych zasadach w za-
kresie priorytetu czasowego i preferencyjnych cen. 

7. Firma, która uzyskała świadectwo rekomendacyjne SEP 
ma prawo reklamowania wyrobów i  świadczonych usług 
w  dwumiesięczniku naukowo-technicznym Oddziałów 
SEP województwa śląskiego i opolskiego.




