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Raport bieżący 13/2010 

 

Temat: Wybór członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników 
 
 
Zarząd Emitenta informuje, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów Komisja Wyborcza 
KOGENERACJI S.A. opublikowała listę przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej 
KOGENERACJI S.A. w następującym składzie: 
• Pani Danuta Żeleźna, 
• Pan Henryk Zajas, 
• Pan Roman Nowak, 
• Pan Roman Cecota. 
 
Pani Danuta Żeleźna 
Lat 53, wykształcenie wyższe Uniwersytet  Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, 
studia podyplomowe Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,  Zarządzanie i ocena 
ekonomiczna organizacji gospodarczych, Prezes Fundacji Socjalnej Energetyków ZEC 
Wrocław, Członek Zarządu Fundacji im. Józefa Pupki, od 1979 r. zatrudniona w oddziale 
V/NBP we Wrocławiu, Wydział Kredytów, w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) 
zatrudniona od 1982 r. na następujących stanowiskach: 
• od 1982 r. do 1996 r.  -  Specjalista ds. mieszkaniowych, 
• od 1996 r. do 2002 r.  - Specjalista ds. socjalnych, 
• od 2002 r.  do 2007 r. - Specjalista koordynator ds. pracowniczych,  
• od 2008 r. - Specjalista ds. pracowniczych w dziale Płac i Rozliczeń. 
Mężatka, dwoje dzieci. 
 
 
Pan Henryk Zajas 
Lat 40, wykształcenie wyższe Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki i Komunikacji, 
w KOGENERACJI S.A. (EC Czechnica) zatrudniony od 1994 r. na następujących 
stanowiskach: 
• od 1994 r. do 1999 r. -   Elektromechanik ds. AKPiA w Laboratorium Automatyki, 
• o 1999 r. do 2003 r. - Inspektor ds. remontów urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA w 

Wydziale Remontów, 
• o 2003 r. do 2005 r. - Dyżurny Inżynier Ruchu w Wydziale PW,  
• od 2005 r. do kwietnia 2007 r. - Kierownik Wydziału Produkcji zm”E”- odpowiedzialny  

za węzeł GWCH, 
• od maja 2007 r. Koordynator Wydziału Produkcji. 
Żonaty, jedno dziecko. 
 
Pani Danuta Żeleźna oraz Pan Henryk Zajas reprezentowali pracowników również 
w poprzedniej kadencji. 



Pan Roman Nowak 
Lat 41, wykształcenie wyższe, Politechnika Wrocławska, specjalność: elektroenergetyka 
przemysłowa i komunalna, w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1994 r. na 
następujących stanowiskach: 
• od 1994 r. do 1995 r. – Elektroenergetyk Elektrowni Cieplnych – szkolenie na 

Dyspozytora Urządzeń Elektroenergetycznych, 
• od1995 r. do 1996 r. - Elektromechanik AKPiA – sekcja KSAiP – specjalizacja w 

komputerowym systemie sfery produkcyjnej Master, 
• od 1996 r. do 2005 r. - Specjalista ds. komputerowego systemu automatyki i pomiarów, 
• od 2005 r. do 2008 r. – Kierownik Sekcji ds. komputerowych systemów automatyki i 

pomiarów, 
• od 2008 r. - Dyżurny Inżynier Ruchu.  
Żonaty, jedno dziecko. 
 
 
Pan Roman Cecota 
Lat 48, wykształcenie wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny; studia 
podyplomowe: Zarządzanie Nowe Technologie, Politechnika Wrocławska, Wydział 
Energetyczny, w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1983 r. 
na następujących stanowiskach: 
• od 1983 r.  do 1984 r. – Elektroenergetyk elektrowni cieplnych,  
• od 1985 r. do 1988 r. – Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń,  
• od 1989 r. do1989 r.  – Dyżurny elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń, 
• od 1989 r. do 2000 r.  – Starszy elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń, 
• od 2000 r. do 2002 r.  – Specjalista –inspektor nadzoru robót elektrycznych, 
• od 2002 r. do 2007 r.  – Dyspozytor zmianowy remontów,   
• od 2007 r.  - Dyżurny inżynier ruchu. 
Żonaty, dwoje dzieci. 
 
Wybrani pracownicy nie prowadzą konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem 
emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. 
 
Ponadto w/w osoby nie są zamieszczone w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Powołanie członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników wymaga podjęcia 
właściwych uchwał przez Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe 
 
 
 
 


