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Szanowni Państwo,
Dlaczego IT? Bo to świat, w którym żyjemy. 
To udogodnienia, bez których już trudno 
wyobrazić sobie naszą codzienność. To 
nowe pomysły, nowe zastosowania i stale 
rozwijające się technologie. 

W  tym wydaniu przedstawiamy, jak 
wygląda nasz świat z IT. Świat, który dzię-
ki mądrym rozwiązaniom, decyzjom i fa-
chowcom tworzy Grupę PBG i codziennie 
sprawia, że możemy pracować na bieżą-
cych danych w systemach o wysokich stan-
dardach, a także, nie zmieniając lokalizacji, 
zarządzać projektami. 

Jak kiedyś funkcjonowały miejsca pracy, 
trudno już sobie wyobrazić. Obecnie IT to 
serce krwiobiegu wprawiające w ruch całą 
organizację. Zobaczcie, z jak wielu funkcjo-
nalności korzystamy na co dzień!

Ale IT to nie tylko komputer, który włą-
czamy z rana czy smartfon w kieszeni – to 
o wiele, wiele więcej… Mamy nadzieję, że 
tym wydaniem zachęcimy Was do korzy-
stania z wielu aplikacji i udogodnień oraz 
zabawy z nimi. Dajcie koniecznie znać, czy 
wysłuchaliście książki, zrobiliście kolaż, 
a może ulepiliście pierogi?

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Anny Matuszak z PBG oil and gas i Artu-
ra Wierzbickiego z RAFAKO S.A., których 
wprawne oko i  nietuzinkowe pomysły 
uchwyciły świat IT w obiektywie. 

Jak co roku, także i w tym zachęcamy do 
oddania 1% podatku dla dzieci i przyjaciół 
pracowników Grupy PBG oraz potrzebują-
cych, którzy zwrócili się z prośbą o pomoc 
do Fundacji PBG.

W imieniu redakcji „Ogniwa”

http://www.pilcrowstudio.pl
http://www.mos.pl/pl/
mailto:redakcja%40fundacjapbg.pl?subject=
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

4 Konferencja prasowa 
RAFAKO nt.  wyników 
finansowych.

Zabawa Mikołajkowa 
dla dzieci pracowników 
RAFAKO S.A. organizowana 
przez Zarząd RAFAKO S.A. 
i Związki Zawodowe.

Blok w  Jaworznie goto-
wy w  50%. Trwają prace 
związane z  budową pod-
stawowych urządzeń wy-
twórczych, gospodarek 
pomocniczych oraz insta-
lacji odpowiadających za 
ochronę środowiska. Wraz 
z podpisaniem umów na 
wykonanie układu torowe-
go i układu sieci wodno-ka-
nalizacyjnych zakończono 
całość kontraktacji wyko-
nawców bloku 910 MW.

Święty Mikołaj u  tenisi-
stów TKKF RAFAKO.

PBG zawarło z  GDDKiA 
ugodę sądową ws. kon-
traktów na odcinki auto-
strady A1.

RAFAKO S.A.  – Fundusz 
Inwestycji Polskich Przed-
siębiorstw przekroczył 5% 
ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu 
spółki.

PBG opuściła skład indek-
sów WIG i sWIG80.

RAFAKO podpisało wa-
runkową umowę o  war-
tości 850,3 mln zł netto 
dotyczącą budowy dwóch 
bloków parowych opala-
nych węglem w Indonezji. 
Na RAFAKO przypada 
ok. 295 mln zł.

RAFAKO S.A. – warunkowa 
rejestracja akcji w Krajo-
wym Depozycie Papierów 
Wartościowych.

Wernisaż wystawy ikon 
i pejzaży miejskich Sylwii 
Taciak „Kolorowa jasność 
nieba” w PBG Gallery Ska-
lar Office Center.

RAFAKO – Wprowadzenie 
do obrotu 42.500.000 akcji 
zwykłych na okaziciela se-
rii K spółki.

Rejestracja akcji serii K 
spółki w Krajowym Depo-
zycie Papierów Wartościo-
wych S.A.

PBG  – dojście do skutku 
emisji serii I  oraz pod-
wyższenie kapitału zakła-
dowego spółki.

RAFAKO i  InnoEnergy 
podpisały umowę, na 
mocy której wiodąca pol-
ska spółka branży ener-
getycznej stała się udzia-
łowcem europejskiej firmy 
inwestującej w innowacje 
w energetyce.

PBG Gallery  – „To co nie 
przemija” – wystawa prac 
artystów z okazji 35-lecia 
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Stowarzyszenia Plastyków 
i Fotografików Dedal.

Zmiany w  Zarządzie 
RAFAKO  – rezygnacja 
pana Krzysztofa Burka 
z funkcji Wiceprezesa Za-
rządu i  powołanie przez 
Radę Nadzorczą pana 
Karola Sawickiego na 
stanowisko Wiceprezesa 
Zarządu.

Podpisanie przez Bank 
Gospodarstwa Krajowe-
go z indonezyjską firmą PT 
Perusahaan Listrik Nega-
ra (Persero) umowy kredy-
tu na kwotę 80,8 mln euro 
na finansowanie inwesty-
cji, której wykonawcą bę-
dzie RAFAKO. Finansowa-
nie zostało zabezpieczone 
polisą Korporacji Ubezpie-
czeń Kredytów Eksporto-
wych. Kontrakt obejmuje 
budowę dwóch bloków 
parowych (2 ×50 MW) w In-
donezji na wyspie Lombok.
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Obchody Dnia Kobiet 
w Grupie PBG (8 i 12 marca).

Ognisko TKKF RAFAKO 
zorganizowało turniej te-
nisa stołowego dla dzieci 
z okazji Dnia Kobiet.

XV Jubileuszowa Konferen-
cja Naukowo-Techniczna 
w Bełchatowie pt.  „Dosto-
sowanie istniejącej infra-
struktury energetycznej do 
wymogów emisyjnych BAT 
oraz Pakietu Zimowego”. 
RAFAKO S.A. gościło prele-
gentów oraz uczestników 
z czołowych polskich firm 
oraz uczelni, którzy obra-
dowali nad kluczowymi 
zagadnieniami dla branży 
energetycznej: o  nowych 
technologiach, bezpie-
czeństwie energetycznym 
i przyszłości polskiej ener-
getyki.

 RAFAKO wygrało przetarg 
na tłocznie gazu w Estonii.
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Żyjemy w czasach kultu wy-
sportowanego ciała. Każde-
go dnia podejmujemy wal-
kę z  własnymi słabościami 
i ułomnościami. Dążymy do 
wypracowania sprawności 
fizycznej na jak najwyższym 
poziomie, ciągle podnosząc 
poprzeczkę.

Wspomagamy ten proces 
poszerzaną wciąż wiedzą na 
temat zdrowego żywienia, za-
opatrywania organizmu we 
wszystkie niezbędne do wy-
dajnego życia mikroelementy 
i witaminy. Chcemy być zdro-
wi, silni, atrakcyjni, wysporto-
wani i sprężyści. Marzy nam 
się długowieczność z  zacho-
waniem wszystkich walorów 
estetycznych obowiązujących 
w danym momencie.

Podobnie powinien zacho-
wywać się organizm zwany 
przedsiębiorstwem. Komór-
kami tego organizmu jeste-
śmy wszyscy, dlatego wspól-
nie powinniśmy zatroszczyć 
się o jego sprawność, zwaną 
elastycznością. Mowa tu 

o elastyczności będącej spo-
sobem na zmienne otoczenie 
oraz umiejętnością szybkie-
go wychwytywania zagrożeń. 
Takim zagrożeniem niewąt-
pliwie jest niewiedza.

„Wiesz więcej, reagujesz 
szybciej – ustawy, rozporzą-
dzenia, normy, zasady...” – te-
mat tegorocznego Spotkania 
Informacyjno-Szkoleniowego 
2018 wydaje się być trud-
ny. Dlatego Zarządy Spó-
łek z  Grupy PBG, w  trosce 
o komunikację wewnętrzną, 
umożliwiły nam zdobycie 
wiedzy istotnej z punktu wi-
dzenia jednostki. Bowiem 
rola każdego z nas jest ważna 
i nieprzypadkowa. Podstawą 
tej komunikacji jest prosty, 
inspirujący, a  jednocześnie 
łatwo przyswajalny przekaz. 
Każdego roku prelegenci 
w taki właśnie sposób infor-
mują nas o  zachodzących 
zmianach, a także przekazują 
ważne informacje.

Coroczne spotkanie jest 
dla nas niepowtarzalną oka- 

WIESZ WIĘCEJ, 
REAGUJESZ SZYBCIEJ – 

SIS 2018
W trosce o nasze zdrowie poszerzamy wciąż wiedzę na temat odpowiedniego żywienia oraz 

zaopatrywania organizmu we wszystkie niezbędne mikroelementy i witaminy. Podobnie powinien 
zachowywać się organizm zwany przedsiębiorstwem, którego komórkami jesteśmy wszyscy.

Tekst: Anna Baczyńska, koordynator projektu SIS 2018

Coroczne spotkanie jest 
dla nas niepowtarzalną 
okazją, by bezpośrednio od 
Zarządów Spółek z Grupy 
uzyskać informacje na temat 
zachodzących zmian, a od 
przedstawicieli kluczowych 
obszarów o znaczących 
dla nas tematach. Mamy 
również szansę podzielenia 
się opinią na temat 
bieżącego funkcjonowania 
organizacji.
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zją, by bezpośrednio od Za-
rządów Spółek z Grupy uzy-
skać informacje na temat 
zachodzących zmian, a  od 
przedstawicieli kluczowych 
obszarów o znaczących dla 
nas tematach. Mamy również 
szansę podzielenia się opinią 
na temat bieżącego funkcjo-
nowania organizacji.

Zarządzanie sobą poprzez 
wykorzystanie możliwości 
zdobywania nowej wiedzy 
pozwoli nam rozwinąć zdol-
ność do adaptacji, by szybko 
stawiać czoła wyzwaniom 
i szansom rynkowym, wpisu-
jąc się jednocześnie w misje 

i cele firmy. Dlatego tak ważne 
jest spotkanie z Członkami Za-
rządów, którzy poprzez przed-
stawianie strategii określają 
właściwy kierunek działania.

Komunikacja oparta na 
wiedzy pobudza do kształ-
towania nowych zachowań 
oraz działania w sposób od-
powiedzialny. Pracownicy or-
ganizacji nie mogą kierować 
się własnym osądem w sytu-
acjach, które objęte są regu-
łami i  przepisami. Wszyscy 
powinniśmy pracować nad 
jakością poprzez poszerzanie 
wiedzy, pamiętając, że igno-
rancja jest wyborem.

Pracownicy 
organizacji nie mogą 
kierować się własnym 
osądem w sytuacjach, 
które objęte są 
regułami i przepisami. 
Wszyscy powinniśmy 
pracować nad jakością 
poprzez poszerzanie 
wiedzy, pamiętając, 
że ignorancja jest 
wyborem.
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PRZEKAŻ              PODATKU 
NA RZECZ  MICHAŁA JĘDRY

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA COR INFANTIS
CEL SZCZEGÓŁOWY:  MICHAŁ JĘDRO

Jestem przyszłą mamą – mam 
taką nadzieję, bo bardzo 
chciałabym nią być… W marcu 
ma przyjść na świat nasz synek – 
Michał – nasze pierwsze, upragnione, 
wyczekane dziecko. W 22. tygodniu 
dowiedzieliśmy się, że ma wadę serca – 
tetralogię Fallota. Obecnie nasz synek 
jest bezpieczny, jednak gdy po narodzinach 
weźmie samodzielny oddech, wszystko może 
się zmienić. W Polsce lekarze oferują nam 
kilkuetapowy proces próby naprawy serduszka, 
który wiąże się z ogromnym ryzykiem. Koszt porodu 
i operacji w wyspecjalizowanej Klinice Uniwersyteckiej 
w Münster w Niemczech jest dla nas bardzo wysoki 
i nierefundowany przez NFZ. Nigdy nie prosiłam 
o żadną pomoc, ale życie mojego syna jest teraz dla 
mnie najważniejsze.

KRS 0000290273



9Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  DOMINIKI CHRUŚCIEL

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  316 CHRUŚCIEL DOMINIKA

Mam 25 lat, choruję na 
mózgowe porażenie dziecięce. 
Urodziłam się o czasie – ba, 
nawet dostałam 10 punktów 
w skali apgar. Mam starsze 
rodzeństwo, więc rodzice szybko 
zauważyli, że coś jest ze mną nie tak, 
ponieważ sama nie umiałam siedzieć, a co 
dopiero mówić o samodzielnym wstawaniu 
czy chodzeniu. Zaczęłam więc jeździć 
z rodzicami po różnych lekarzach. Od tamtej 
pory zaczęła się ciągła i nieustanna rehabilitacja, 
która trwa do dzisiaj. Bardzo wiele zawdzięczam 
moim rodzicom. Gdy ich zabraknie, będę musiała 
liczyć tylko na siebie. Teraz niestety potrzebuję opieki 
przez 24h, ale chciałabym dojść do takiej sprawności, 
żeby nikogo nie prosić o pomoc w codziennych 
czynnościach, dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie.

KRS 0000037904

mam na imię  
DOMINIKA
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Tworzenie formularza

Aplikacja Gogle Formularze dostępna jest pod adresem  forms.google.com

Tworzenie ankiet w aplikacji 
Google Formularze

Kiedyś papierowe ankiety, drukowane egzemplarze, ryzy papieru, skrzętnie zbierane formularze 
z odpowiedziami. Wszystko to przechodzi do lamusa. Zastępuje je elektroniczna forma zbierania 

opinii i badania satysfakcji pracowników. W tym roku podczas osiemnastego już Spotkania 
Informacyjno-Szkoleniowego Zarządów Spółek z Pracownikami po raz pierwszy skorzystamy z tej 

możliwości. Jakie są techniczne szczegóły przygotowania ankiet i możliwości ich analizy? 

Tekst: Duszko Brkić, Specjalista z Działu Systemów Biznesowych, RAFAKO S.A.

Google Formularze to darmowe narzędzie do tworzenia i pub-
likowania formularzy online. W łatwy sposób możemy zapro-
jektować i opublikować ankietę, a potem analizować wyniki. 
Do aplikacji Google Formularze logujemy się z pomocą konta 
Google. Formularze są zapisywane na Dysku Google.
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Nowy formularz dodajemy, klikając 
na +

Kreator formularzy umożliwia 
utworzenie ankiet zawierających 
różne typy pytań. Pytania mogą 
być zamknięte (jednokrotny/wielo-
krotny wybór) lub otwarte (krótka 
odpowiedź/akapit). Można również 
ustawić, czy odpowiedź jest wyma-
gana. Dostępne są również inne cie-
kawe możliwości, takie jak Przejdź 
do sekcji w oparciu o odpowiedź.

W formularzu można dodawać, 
edytować i formatować tekst, zdję-
cia oraz filmy.

Ankietę można spersonalizować po-
przez wybór motywu.
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Wysyłanie formularza

Żeby udostępnić formularz do wy-
pełnienia użytkownikom, klikamy 
na Wyślij.

Formularz można wysłać na e-mail użytkow-
nika. Można również wysłać link do formu-
larza. Użytkownik może wypełnić formularz 
otrzymany w e-mailu lub kliknąć na link i wy-
pełnić formularz online.

Analiza odpowiedzi

Odpowiedzi użytkowników są aktu-
alizowane automatycznie po wypeł-
nieniu ankiety przez użytkownika. 
Dostępne są widoki Podsumowanie 
i Pojedynczo.

Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”
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Odpowiedzi są również dostępne 
w Arkuszu Excela.
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Joanna Januszewska: Dlaczego IT?
Magdalena Bendowska: Z zamiło-
wania! Moja historia z informatyką 
rozpoczęła się jeszcze w szkole pod-
stawowej. W  rodzinie było dwóch 
informatyków i dzięki temu miałam 
zapewniony dostęp do sprzętu. Za-
częło się od gier, układanek logicz-
nych, a skończyło na składaniu go-
towych komputerów! Ponieważ lubię 
prace mechaniczne, to takie zajęcie 
przez długi okres czasu, w tym przez 
całe studia, było tym, czym zajmo-
wałam się równolegle z nauką. To 
były czasy, kiedy jeździło się do War-
szawy, przywoziło maluchem części, 
składało komputery, a  następnie 
z  zyskiem sprzedawało. (Tak przy 
okazji: jest wiele rzeczy, które w ży-
ciu rozkręcałam – pralka, komputery, 
a w ubiegłym tygodniu domofon).

Po szkole podstawowej wybra-
łam liceum o profilu informatycz-
nym i  jako jeden z pierwszych 
roczników zdawałam maturę 
z informatyki. Później wybra-
łam studia o  kierunku infor-
matycznym na Politechnice 
Poznańskiej.

W  trakcie studiów, poza 
wspomnianą już pracą, mia-
łam trzymiesięczny epizod 
pracy w okienku na poczcie! 
Ten czas wspominam bardzo 
miło, ponieważ poza wbijaniem 
stempelków mogłam usprawnić 
pracę zespołu. W placówce, w któ-
rej pracowałam, wdrożono właśnie 
nowe oprogramowanie do obsługi 

Magdalena Bendowska
O pasji, jaką jest informatyka, fascynacji prędkością i szukaniu oszczędności rozmawiam 

z Magdaleną Bendowską, Dyrektor Departamentu Informatyki Korporacyjnej w Grupie PBG.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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poczty. Pokazałam pracującym 
„w  okienku” tzw.  skróty klawiszo-
we dla określonego numeru konta 
bankowego, by nie trzeba żmudnie 
cyferka po cyferce go wpisywać. 
Dzięki temu pracownicy mieli więcej 
czasu, który mogli przeznaczyć na 
optymalizowanie… długości kolejek! 
To banalny przykład, jednak aktual-
ny także w dużych organizacjach – 
poszukiwanie udogodnień, czasem, 
wydaje się, prostych usprawnień, 
tak by czas i energię przeznaczyć na 
jeszcze lepszą i efektywniejszą pracę.

Następnie, po pięcioletniej przy-
godzie z programowaniem i wdra-
żaniem systemów finansowo-księ-
gowych i kadrowo-płacowych rozpo-
częłam pracę w PBG, gdzie zajęłam 
się wdrażaniem i  optymalizacją 
systemów biznesowych. Wdrożenia 
i  kontakt z  biznesem to jest właś-
nie to, co w mojej pracy lubię naj-
bardziej.

Obecnie moim głównym zada-
niem jest utrzymanie systemów, ich 
konfiguracja i optymalizacja. Inny-
mi słowy – jest to szukanie sposobu 
na to, by, mówiąc kolokwialnie, „się 
nie narobić”. Raz a dobrze wykona-
na praca gwarantuje maksimum 
efektów przy minimalnym wysiłku.

A co poza informatyką?
Poza informatyką, moim drugim, 
prywatnym, choć często wykorzy-
stywanym na polu zawodowym 
konikiem jest zarządzanie finansa-
mi. Lubię inwestować, weryfikować 
i  liczyć pieniądze, a  nawet spraw-
dzać rachunki bankowe: w jaki spo-
sób naliczone są odsetki, gdzie bank 
pomylił się w rachunkach – a to też 
się zdarza. Staram się tak samo go-
spodarować budżetem firmowym, 
jak i  prywatnym. Obecnie dostęp-

nych jest wiele udogodnień, dzięki 
którym możemy zaoszczędzić i przy 
okazji ułatwiać sobie życie.

Jakich oszczędności szukasz w ob-
szarze IT? Co obecnie jest priory-
tetem?
Naszym celem jest ujednolicanie 
środowiska informatycznego we 
wszystkich spółkach Grupy PBG. 
Dzięki temu optymalizujemy zasoby 
wewnętrzne IT oraz koszty utrzyma-
nia systemów.

Dzięki integracjom między spój-
nymi systemami dążymy do kreo-
wania i przekazywania jednolitych 
raportów dla organów zarządczych. 
Jeżeli wszystkie systemy będą jedna-
kowo skonfigurowane, mamy możli-
wość zrobienia raportów pokazują-
cych wynik całej Grupy, w których 
zarządy na bieżąco i bez opóźnień 
śledzą koszty. Im wcześniej dotrze 
potrzebna informacja, tym szybciej 
będzie można reagować i  myśleć 
kategorią kosztów. Ta zasada przy-
świeca wszystkim obszarom i cen-
trom kosztów w  Grupie. Dlatego 
budujemy centrum IT obejmujące 
spółki PBG S.A., PBG oil and gas, 
RAFAKO S.A., RAFAKO Engineering, 
ale przy okazji wspieramy pozostałe 
spółki w Grupie Kapitałowej i firmy 
zewnętrzne, które wynajmują od nas 
pomieszczenia.

Jak w  życiu, tak i  w  biznesie 
idziemy do przodu i uruchamiamy 
coraz to nowe rozwiązania, które eli-
minują „wąskie gardła” i udoskona-
lają pracę. Zanim wprowadziliśmy 
V-Desk, mieliśmy dostęp do danych, 
ale poruszaliśmy się z prędkością 
malucha. Teraz tę samą trasę mo-
żemy pokonać z prędkością merce-
desa. Dodatkowo zaoszczędzamy 
paliwo, którego energię marnowa-

OD REDAKCJI
Magdalena Bendowska, 
Dyrektor Departamentu 
Informatyki Korporacyjnej 
RAFAKO S.A., absolwentka 
kierunku informatyka na 
Politechnice Poznańskiej, 
certyfikowany Project 
Management Associate 
IPMA Level D, menedżer 
wdrożeń informatycznych, 
certyfikowany PMO 
Manager, absolwentka 
licznych kursów z zakresu 
zarządzania IT, posiada 
potwierdzone przez 
Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce kwalifikacje do 
wykonywania zawodu 
księgowego.
Nie lubi spać. Jest 
perfekcjonistką. Kieruje się 
skutecznością, rozwojem 
i odpowiedzialnością. Jest 
bezpośrednia, permanentnie 
podnosi poprzeczkę sobie 
i innym. Jej nadrzędnym 
celem jest dostarczenie 
biznesowi narzędzi 
z zakresu IT ułatwiających 
i usprawniających 
wykonywanie codziennych 
zadań.
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liśmy np. na ręczne „przyklepywanie” 
danych.

A w innych obszarach?
Dobrym przykładem z obszaru op-
tymalizacji jest projekt w zakresie 
telefonii komórkowej, czyli doprowa-
dzenie do podpisania jednej umowy 
korporacyjnej z jednym operatorem 
dla wszystkich spółek z Grupy PBG. 
Wcześniej mieliśmy dwie umowy. 
Jedną dla spółek Grupy PBG z Wy-
sogotowa, drugą dla spółek Grupy 
PBG z Raciborza.

Dzięki temu poszczególne spółki 
zaoszczędziły – koszty telefonii ko-
mórkowej spadły o  około 50%. Po-
nadto pracownicy Grupy Kapitało-
wej mogą skorzystać z atrakcyjnych 
warunków oferty dla pracowników.

Jakie korzyści z ujednolicania śro-
dowiska informatycznego płyną 
dla pracowników IT?
Korzyści, jakie wynikają z tego po-
dejścia dla pracowników IT to zo-
rientowanie i  dogłębne poznanie 
jednego systemu. Wpływa to także 
na komfort i wydajność pracy. Pra-
cownik może skoncentrować się na 
znajomości konfiguracji konkretne-
go programu jednego środowiska.

Konieczność przełączania się 
z  jednego programu do drugie-
go wpływa na efektywność pracy, 
a praca z kilkoma systemami naraz 
potrafi zniechęcić. Dodatkowo nie-
które z dotychczasowych systemów 
są starsze technologicznie, w związ-
ku z czym poznawanie ich i praca 
z nimi to krok wstecz, a IT to świat 
rozwoju i  nowinek, gdzie chcemy 
poznawać nowe technologie, a nie 
cofać się.

Korzyść z  ujednolicenia środo-
wiska informatycznego to opty-

malizacja zasobów, dzięki czemu 
pracownicy mogą wykorzystać 
wiedzę i  potencjał w  nowych ob-
szarach, np. przy wdrożeniach cho-
ciażby wspomnianego już programu 
V-Desk, napisanego w nowej techno-
logii, czy poczty Exchange, szeroko 
stosowanej w kraju i za granicą.

A organizacja? Jakie będą korzyści 
z optymalizacji?
Obszarem, w  który inwestujemy 
zaoszczędzone środki, jest komuni-
kacja. Pracujemy w coraz bardziej 
rozproszonym środowisku, komuni-
kujemy się z różnych miejsc, korzy-
stając z różnych urządzeń. Program 
Lifesize, wideokonferencje to wy-
zwania długofalowe*. Powinniśmy 

Koszty telefonii 
komórkowej spadły 
o około 50%. Ponadto 
pracownicy Grupy 
Kapitałowej mogą 
skorzystać z atrakcyjnych 
warunków oferty dla 
pracowników.
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umieć się nimi posługiwać w każdej 
chwili, z każdego miejsca na świecie, 
bo świat dąży do tego, żebyśmy pra-
cowali zdalnie.

Stąd np. oszczędności wygenero-
wane przy zakupie laptopów kieru-
jemy na rozwój i poprawę komuni-
kacji w rozproszonym środowisku. 
Idziemy w kierunku umożliwienia 
pracownikom pracy zdalnej, do 
czego dążą obecnie wszystkie wio-
dące korporacje globalne, jak i  te 
na rodzimym rynku. Poza wygodą 
dla pracownika wprowadzamy 
w  ten sposób oszczędności dla fir-
my w  obszarze IT i  administracji. 
Praca zdalna jest możliwa w wielu 
obszarach, nie tylko IT. Nie naprawi-
my komputera zdalnie, ale np. dzięki 
elektronicznemu systemowi obiegu 
dokumentów możemy zaakcepto-
wać fakturę w dowolnym momencie, 
siedząc w domowym zaciszu.

A Ty? Na co przeznaczasz oszczęd-
ności z budżetu domowego?
Zaoszczędzone w ten czy inny sposób 
pieniądze przeznaczam najczęściej 
na różnego rodzaju wyjazdy z moją 
rodziną oraz na realizację hobby 
moich dzieci**, a  także inwestuję 
w  różne nowinki technologiczne, 
które przyśpieszają i optymalizują 
obowiązki, jakie mam jako mama 
dwójki dzieci i żona.

Więcej na ten temat przeczytacie 
w artykule pt.: „Do zobaczenia!”.

O sportowych pasjach i sportowych 
osiągnięciach Asi i Jakuba pisaliśmy 
w walentynkowym wydaniu biuletynu.

Poza tym kocham szybkość, dlate-
go każdą sposobność wykorzystuję, 
by poszaleć z  rodziną na nartach, 
a w tym roku latem planuję zrobić 
kurs na sternika motorowodnego. 
Zanim zostałam mamą, jeździłam też 
w rajdach samochodowych. Ale nie 
takich, gdzie liczy się, kto pierwszy 
dotrze na metę, tylko takich, gdzie 
ważne są przewidywanie, sprawność 
i precyzja jazdy; jazda terenowa, z pi-
łeczką na masce, kręcenie ósemek…

Mieszkasz w Poznaniu, pracujesz 
w Wysogotowie i w Raciborzu…
Tak, jest to dowód na to, że żyjemy 
w czasach, kiedy możliwe jest wyko-
nywanie codziennych obowiązków 
i  jednoczesne zarządzanie zespo-
łem pracującym w dwóch lokaliza-
cjach. Wykorzystujemy w tym celu 
wspomniane udogodnienia. Ważna 
jest dla mnie także praca członków 
zespołu, którzy pomimo odległości 
potrafią współpracować, dzielić się 
wiedzą i pomysłami.

Czego życzyć zespołowi IT na 
najbliższy czas?
Przede wszystkim zaangażowania 
i zadowolenia z wykonywanej pra-
cy, bezawaryjnego działania sprzętu 
i zrozumienia biznesu.

Dziękuję za rozmowę.

Praca zdalna jest możliwa w wielu 
obszarach, nie tylko IT. Nie naprawimy 
komputera zdalnie, ale np. dzięki 
elektronicznemu systemowi obiegu 
dokumentów możemy zaakceptować 
fakturę w dowolnym momencie, siedząc 
w domowym zaciszu.
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Departament Informatyki Korpora-
cyjnej (DIN) odpowiada za obsługę 
informatyczną całej GK PBG. Podzie-
lony jest na 6 działów/zespołów:

1. NTTA
Zespół Telekomunikacji i  Admini-
stracji. Kierownik: Mateusz Ostarek.

W zespole pracują 3 osoby. Zespół 
odpowiada za sieć i sprzęt telekomu-
nikacyjny, środki łączności stacjo-
narne i komórkowe, konwergencje 
systemów telekomunikacyjnych 
oraz dostęp do mobilnego Inter-
netu, gwarantując nieprzerwany 
i niezależny od miejsca oraz czasu 
dostęp do korporacyjnych zasobów 
(poczta, V-Desk, intranet, karta pra-
cy, serwery plików itd.) Do zadań 
Zespołu NTTA należy również: ewi-
dencja sprzętu IT, obsługa projektów 
sprzedażowych usług IT (w GK PBG 
oraz do firm zewnętrznych), obsłu-
ga umów oraz faktur zakupowych IT, 
obsługa kadrowo-biurowa Pracow-
ników IT oraz przygotowywanie dla 
służb księgowych danych dotyczą-
cych alokacji kosztów związanych 
z usługami teleinformatycznymi.

2. NTSS
Dział Systemów Sieciowych. Kierow-
nik: Maciej Ciesielski

Dział NTSS zajmuje się wszystki-
mi czynnościami związanymi z za-

Departament 
Informatyki Korporacyjnej

Poznajmy osoby oraz funkcje Departamentu Informatyki Korporacyjnej w Grupie PBG.

Tekst: Magdalena Bendowska, Dyrektor Departamentu Informatyki Korporacyjnej, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Archiwum Departamentu Informatyki Korporacyjnej, RAFAKO S.A.

U góry: Dział NTTA; na dole: Dział NTSS
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rządzaniem infrastrukturą informa-
tyczną. Od Internetu, poprzez sieć 
i serwery, aż do gniazdka w ścianie. 
Do zadań pracowników tego działu 
należy zapewnienie ciągłości dzia-
łania głównych serwerowni zloka-
lizowanych w Raciborzu i Wysogo-
towie, serwerowni w  oddziałach 
w  Jaworznie, Pszczynie i  Wyrach, 
a także kilku mniejszych lokalizacji. 
Wszystkie zdalne lokalizacje połą-
czone są za pomocą tuneli VPN, co 
daje możliwość bezpośredniej pra-
cy w systemach biznesowych. Pod 
opieką mamy ponad 250 serwerów, 
pracujących głównie pod kontrolą 
systemów operacyjnych z rodziny 
Windows. Całość infrastruktury 
jest spięta szybką siecią wraz z re-
dundancją krytycznych połączeń. 
W  lokalizacjach głównych jest to 
sieć o  prędkości 10 Gb/s. W  dziale 
zatrudnionych jest 7 osób.

3. NTHLP
Dział Helpdesk – Kierownik: Bogu-
sław Romanowski.

Dział liczy 8 osób. Pracownicy 
działu odpowiadają za ciągłość 
pracy sprzętu komputerowego, za to, 
żeby każdy komputer w Grupie Ka-
pitałowej PBG miał odpowiednią do 
realizowanych zadań konfigurację 
sprzętową. Żeby był sprawny i miał 
dostęp do tych usług, za które odpo-
wiadamy (odpowiednie oprogramo-
wanie, dostęp do sieci komputerowej, 
drukowanie, WiFi itp.).

W  codziennej pracy obsługuje-
my system zgłoszeń problemów do 
informatyki OTRS i  przyjmujemy 
zgłoszenia telefoniczne pod nume-
rem telefonu 1111 w Raciborzu i 997 
dla Grupy PBG w Wysogotowie.

Jeżeli pojawia się potrzeba zaku-
pu nowych komputerów, realizujemy 

je zgodnie z posiadanym budżetem 
i obowiązującymi procedurami. Do-
datkowo zajmujemy się również zaku-
pami materiałów eksploatacyjnych 
do małych drukarek lokalnych i części 
do komputerów (pamięci, dyski itp.).

4. NTSB
Dział Systemów Biznesowych (bez-
pośrednio pod dyrektorem).

Dział liczy 14 osób, zajmuje się 
wsparciem w zakresie aplikacji bi-
znesowych, odpowiada za sprawne 
funkcjonowanie systemów bizne-
sowych w  spółkach z  Grupy Kapi-
tałowej (np. LN 10, Symfonia, Infor 
d/EPM, Primavera, Flota, LOTUS, 
V-Desk, Płatnik, PBGRaporty, INFO). 
Ponieważ części modyfikacji w syste-
mach biznesowych nie można wpro-
wadzać w  ciągu dnia (muszą być 
dostępne dla użytkowników), jest 
to robione wieczorem. Pod opieką 
pracowników tego działu znajduje 
się również hurtownia danych, któ-
ra zbiera i integruje dane z różnych 
systemów oraz umożliwia raporto-
wanie w oparciu o nie. Zasilanie hur-

Dział NTHLP

Pod opieką mamy 
ponad 250 serwerów, 
pracujących głównie 
pod kontrolą systemów 
operacyjnych z rodziny 
Windows. Całość 
infrastruktury jest 
spięta szybką siecią 
wraz z redundancją 
krytycznych połączeń. 
W lokalizacjach 
głównych jest to sieć 
o prędkości 10 Gb/s.
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towni danymi odbywa się codziennie 
w nocy. Do obowiązków należy też 
kontrola zgodności wykorzystywa-
nych licencji na oprogramowania 
biznesowe z  ilością zakupionych 
licencji. Pracownicy starają się na 
bieżąco śledzić pojawiające się na 
rynku rozwiązania dotyczące apli-
kacji biznesowych, uczestniczymy 
w prezentacjach, sami organizuje-
my prezentacje systemów na terenie 
naszej firmy.

Również w zakresie obowiązków 
działu systemów biznesowych znaj-
duje się zawieranie i  przygotowy-
wanie umów, obsługa gwarancyjna 
i pogwarancyjna, negocjacje finan-
sowe z dostawcami oprogramowa-
nia biznesowego.

5. NTCAD
Dział Systemów CAD – Kierownik: 
Zbigniew Harężlak.

Dział liczy 9 osób. Dział Syste-
mów CAD [NTCAD] stanowi wyod-
rębnioną komórkę specjalizującą 
się w  zagadnieniach informatyki 
inżynierskiej.

Jego główne zadanie to meryto-
ryczne wsparcie i koordynacja dzia-
łalności działów projektowych i tech-
nicznych RAFAKO oraz innych spółek 
GK PBG w dziedzinie automatyzacji 
prac projektowo-konstrukcyjnych 
i obliczeń inżynierskich, a także pro-
wadzenie rozwoju w tym zakresie.

CAD i EDM, przygotowują i prowa-
dzą szkolenia użytkowników.

Dział NTECAD uczestniczy w pra-
cach ofertowych i  projektowych 
w zakresie zastosowania oprogra-
mowania inżynierskiego oraz wy-
miany danych inżynierskich (doku-
mentacji technicznej projektów).

Ważnym zadaniem działu NTCAD 
jest udział w pracach obliczeniowych 
lub analizach związanych z  wyko-
rzystaniem oprogramowania inży-
nierskiego – na zlecenie działów pro-
jektowych RAFAKO i innych spółek 
GK PBG lub klientów zewnętrznych.

Dział NTCAD prowadzi rów-
nież współpracę z innymi firmami, 
uczelniami, placówkami badawczo-

U góry: Dział NTSB; na dole Dział NTCAD

Zakres zadań działu oraz opty-
malny skład kadrowy został wypra-
cowany w oparciu o realne potrzeby 
projektowe RAFAKO. Każdą z kluczo-
wych dziedzin zajmuje się 2-osobo-
wa grupa specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem. Obsługują oni 260 
projektantów RAFAKO oraz ponad 
400 użytkowników systemu Pro-
jectWise spoza biur projektowych 
RAFAKO, a także ok. 100 użytkow-
ników spoza RAFAKO.

Administratorzy oprócz bieżącej 
administracji systemami prowa-
dzą prace wdrożeniowo-rozwojowe, 
opracowują pomocnicze aplikacje 
usprawniające pracę w systemach 
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-rozwojowymi, itp., w zakresie użyt-
kowania oraz rozwoju oprogramo-
wania inżynierskiego.

Aktualnie ma miejsce rewolucja 
cyfrowa, która również widoczna 
jest u  naszych klientów (digital 
asset). Ich wymagania odnośnie do 
standardów współpracy, oprogra-
mowania inżynierskiego i wymiany 
danych są coraz bardziej wyrafino-
wane i RAFAKO musi dysponować 
mocną grupą specjalistów CAD/
CAE/EDM i BIM, których zadaniem 
jest monitorowanie i  kreowanie 
rozwoju RAFAKO w  zakresie wy-
korzystania najnowocześniejszych 
rozwiązań informatyki inżynierskiej.

DIN – Departament Informatyki Korporacyjnej
NTTA – Zespół Telekomunikacji i Administracji (Kierownik Mateusz Ostarek)
NTSS – Dział Systemów Sieciowych (Kierownik Maciej Ciesielski)
NTHLP – Dział Helpdesk (Kierownik Bogusław Romanowski)
NTSB – Dział Systemów Biznesowych (Bez kierownika, bezpośrednio pod dyrektorem)
NTCAD – Dział Systemów CAD (Kierownik Zbigniew Harężlak)
NTEA – Sekcja Emisji i Archiwizacji (Kierownik Henryk Rabczuk)

Schemat organizacyjny 
Departamentu Informatyki 

DIN

Magdalena Bendowska

Mateusz 
Ostarek

NTTA
Bogusław 

Romanowski

NTHLP
Zbigniew 
Harężlak

NTCAD
Maciej 

Ciesielski

NTSS NTSB

1. J. Tokarska
2. M. Wranik

1. B. Wyrtki
2. M. Żołyński

3. S. Szymański
4. L. Brzostowicz

5. R. Kęsik
6. M. Kemnitz

1. A. Hudy
2. G. Gromotka

3. S. Grzesik
4. T. Centner
5. T. Dzięcioł

6. F. Prętki
7. P. Cichocka-

-Sigulska

1. E. Konieczny
2. D. Charuk

3. A. Kopczyńska
4. A. Królik

5. Ł. Hamulski
6. P. Palacz
7. M. Jędras
8. K. Sielicki

9. P. Sienkiewicz
10. Ł. Kozik

11. W. Zembaty
12. T. Jany

13. M. Sebzda
14. D. Brkić

1. J. Burda
2. P. Caniboł
3. J. Gładysz
4. D. Kłoda
5. P. Pakuła

6. G. Porembski
7. T. Rabczuk

8. M. Zdanowicz

Henryk 
Rabczuk

NTEA

1. K. Głombik
2. S. Miechówka

3. S. Mika
4. J. Obuchowska

5. M. Biały
6. T. Górnicki

Aktualnie ma miejsce rewolucja cyfrowa, 
która również widoczna jest u naszych 
klientów (digital asset). Ich wymagania 
odnośnie do standardów współpracy, 
oprogramowania inżynierskiego 
i wymiany danych są coraz bardziej 
wyrafinowane i RAFAKO musi 
dysponować mocną grupą specjalistów 
CAD/CAE/EDM i BIM, których zadaniem 
jest monitorowanie i kreowanie rozwoju 
RAFAKO w zakresie wykorzystania 
najnowocześniejszych rozwiązań 
informatyki inżynierskiej.
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6. NTEA

Sekcja Emisji i  Archiwizacji  – Kie-
rownik: Henryk Rabczuk.

Sekcja liczy 7 osób. Sekcja Emisji 
i Archiwizacji Dokumentacji [NTEA] 
jest komórką podległą działowi 
NTCAD i nie jest zwyczajną wyodręb-
nioną jednostką świadczącą usługi 
reprograficzne i  przyjmującą do 
archiwum dokumentację. Jest ona 
elementem złożonego systemu za-
rządzania dokumentacją techniczną 
w RAFAKO. Archiwistki zajmują się 
m.in. administracją zasobami syste-
mu ProjectWise.

Sekcja NTEA odpowiada za za-
soby dokumentacyjne archiwum 
papierowego i  elektronicznego 
w systemie ProjectWise. Zapewnia 
należyte funkcjonowanie archiwi-
zowania i emisji dokumentacji tech-
nicznej oraz terminową realizację 
zleceń emisji.

Sekcja NTEA świadczy klien-
tom wewnętrznym i zewnętrznym 
szeroki zakres usług reprograficz-
nych – drukowanie, kserowanie, ska-
nowanie z czyszczeniem oraz usługi 
introligatorskie.

Sekcja NTEA odpowiada 
za zasoby dokumentacyjne 
archiwum papierowego 
i elektronicznego w systemie 
ProjectWise. Zapewnia 
należyte funkcjonowanie 
archiwizowania i emisji 
dokumentacji technicznej 
oraz terminową realizację 
zleceń emisji.

Sekcja NTEA
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Tytułowy Business Intelligence (BI) z punktu widzenia informatyka 
jest niczym innym jak dobrze zaprojektowaną hurtownią danych. 

I to poniekąd prawda, jednak punkt widzenia informatyka 
wydaje się tu całkowicie nieistotny, ponieważ BI jest czymś 
więcej! To bardzo ważny proces w przedsiębiorstwie, gdzie 

wspomniana wcześniej hurtownia danych jest tylko mało istotnym 
elementem, na podstawie którego odpowiednio modelowane 

dane zamieniają się w cenną informację biznesową.

Tekst: Michał Kemnitz, Administrator Systemów Informatycznych, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas

W niniejszym artykule nie będę opisywał procedur 
zasilających czy procesów ETL, które są nieod-
zownym elementem budowy hurtowni danych. 
Nie będę pisał również o providerach ODBC czy 
OLE DB, dzięki którym możemy dostawać się do 
różnych źródeł danych. Chciałbym się skupić na 
przedstawieniu podstawowego elementu – świa-
domości budowania procesu Business Intelligen-
ce przez każdego z nas w naszych codziennych 
obowiązkach.

Przy wykonywaniu na hali produkcyjnej bar-
dzo ciężkiej pracy, dzięki której firma funkcjonu-
je, banalną rzeczą wydaje się wypełnienie karty 
pracy. Ile czasu poświęciłem na dany projekt? 

„…wrzucę wszystko na jeden”. Błąd! Musimy mieć 
świadomość, że ten element może doprowadzić 
do zakłamania informacji o kosztach na projekcie, 
a w przyszłości, przygotowując ofertę na inny 
projekt, będziemy posługiwali się błędnymi da-
nymi dotyczącymi pracochłonności. Innym istot-
nym elementem jest odpowiednie wprowadzanie 
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danych. Przykładem może tu być pracownik 
odpowiadający za przygotowanie i realizację 
zamówienia. Najważniejsze jest pozyskanie 
materiału w najlepszej cenie i jakości. Wpro-
wadzenie danych w systemie informatycznym 
jest rzeczą drugorzędną – zgoda. Jednak istot-
ny jest sposób wprowadzenia tych danych. 
Informację o  terminie płatności, kwocie 
i formie zapłaty możemy wpisać w polu opi-
sowym jako tekst. Dokument przejdzie swój 
proces, zostanie zaksięgowany i temat z gło-
wy. Błąd! Postarajmy się wprowadzić te dane 
w odpowiednie pola, przykładowo: informację 
o terminie płatności w polu daty, kwotę w polu 
numerycznym. Dzięki temu zyskamy dane 
analityczne, które w  przyszłości będziemy 
mogli zamienić na informację.

Kolejnym ważnym aspektem są funkcjo-
nujące w firmie procesy i procedury. Podczas 
jednego z  wdrożeń nie raz miałem okazję 
usłyszeć, że dany proces jest skomplikowany 
i zaawansowany. Czy to dobrze? Oczywiście, 
że nie! Proces musi być prosty, tak aby każdy 
pracownik niezależnie od zajmowanego sta-
nowiska potrafił go zrozumieć i zrealizować. 
Jeżeli jest inaczej, należy zmienić proces lub 
osobę za niego odpowiedzialną.

Jako że artykuł dotyczy hurtowni danych, 
posłużę się przykładem procesu zasilające-
go hurtownię danych – jest to proces stricte 
techniczny, nie biznesowy, jednak jest ele-
mentem funkcjonowania firmy. Mogę stwo-

rzyć procedurę, która linia po linii kodu 
zasila odpowiednie tabele i jest przejrzysta, 
jednak mogę również stworzyć procedurę 
potrójnie zagnieżdżoną i dodatkowo w tej 
ostatniej wywołać funkcję, która będzie 
zapisana w zupełnie innej bazie, do której 
tylko ja będę miał uprawnienia. Nie trzeba 
być informatykiem, aby stwierdzić, które 
rozwiązanie jest lepsze.

Przykładów można by mnożyć, ale istotą 
sprawy jest świadomość każdego z nas. Do-
póki informatyk nie zrozumie, że koszty księ-
gowane na konta kosztów stałych zwiększają 
koszty ogólne przedsiębiorstwa, co rzutuje na 
naszą konkurencyjność na rynku, a pracow-
nik biurowy nie pojmie, że jedna dodatkowa 
drukarka na jego biurku w skali całej firmy 
generuje ogromne koszty IT, dopóty trudno 
mówić o wiarygodnej hurtowni danych, a co 
za tym idzie o procesie Business Intelligence.

Powyższy artykuł nie ma na celu wytykania 
czyichś błędów czy sposobu pracy. Wierzę, że 
opisane przykłady nie mają miejsca w naszej 
Grupie Kapitałowej. Każdy z nas musi mieć 
świadomość, że od zaangażowania w codzien-
ne obowiązki zależy przyszłość naszej firmy. 
Nie możemy pomiędzy działami pracować jak 
konkurencja, tylko musimy się wspierać i po-
magać sobie nawzajem. Dzielmy się zdobytą 
wiedzą, ponieważ takie działanie ma wymier-
ne korzyści dla firmy i dla nas osobiście – wie-
dza oznacza rozwój.

Jeżeli sami sobie nie wypracujemy silnej 
pozycji na rynku, nikt jej nam nie da za dar-
mo – rynek się zmienia, więc i my musimy się 
zmienić. Pamiętajmy, że pracujemy w polskiej 
grupie kapitałowej i wykonywana praca nie 
służy nie tylko nam, lecz także naszym przy-
szłym pokoleniom.

Każdy z nas musi mieć świadomość, 
że od zaangażowania w codzienne 
obowiązki zależy przyszłość naszej 
firmy. Nie możemy pomiędzy 
działami pracować jak konkurencja 
tylko musimy się wspierać 
i pomagać sobie na wzajem. Dzielmy 
się zdobytą wiedzą, ponieważ takie 
działanie ma wymierne korzyści dla 
firmy i dla nas osobiście – wiedza 
oznacza rozwój.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MAGDALENY GŁÓWKI

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY: 1701, GŁÓWKA MAGDALENA

Pomimo że nie mówię, 
rozumiem każde słowo.
Pomimo że nie jem samodzielnie, 
uwielbiam jeść i poznawać nowe 
smaki. Pomimo że nie śpiewam, 
słucham każdej muzyki. Pomimo że 
nie chodzę, przepadam za wypadami 
z domu. Pomimo że nie potrafię się 
ubierać, stroję się jak szafiarka. Pomimo 
że mam szkołę w domu, uczyłabym się 
i w wakacje. Pomimo że to wszystko, to 
czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. 
Jestem pełną życia i radości dziewczyną.

KRS 0000037904

mam na imię  
MAGDA
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O  ile zakup systemu operacyjne-
go do prywatnego użytku mieści 
się w znośnych granicach kilkuset 
złotych, to w programy do obróbki 
graficznej lub video trzeba zain-
westować nawet do kilku tysięcy. 
W obliczu takich kwot kupno o wie-
le tańszej kopii programu staje się 
niezwykle kuszące. Wiąże się z nim 
jednak spore ryzyko, przez które 
możemy stracić o wiele więcej niż 
chcemy zaoszczędzić.

Posiadanie w  domu nielegalne-
go oprogramowania (czyli kopii 
nie pochodzącej od autoryzowane-
go dystrybutora) może wiązać się 
z zapłatą grzywny, ograniczeniem 
wolności lub jej pozbawieniem na 
okres od 3 miesięcy do 5 lat, konfi-
skatą sprzętu oraz zapłatą zadość-
uczynienia – w zależności od tego, 
czy korzystamy z niego nieświado-
mie (podwójna wartość legalnego 
oprogramowania) czy świadomie 
(potrójna).

Nielegalne oprogramowanie roz-
poznamy przede wszystkim po zde-
cydowanie niższej niż rynkowa cenie 
oraz braku właściwej dokumenta-
cji i instrukcji, które zwykle mamy 
w pakiecie. Warto zwrócić uwagę na 
miejsce nadruku numeru seryjnego, 
czyli na okładkę, plastikowe pudełko 
nośnika albo na dysk CD.

Najbezpieczniejsza droga naby-
cia oprogramowania wiedzie nas 
bezpośrednio do producenta i jego 
autoryzowanych dystrybutorów; 
na ich stronach internetowych 

Wyniki przeprowadzonego przez BSA badania wskazują, że blisko 50% oprogramowania polskich 
użytkowników stanowią nielegalne kopie. Pomimo faktu, że z każdym rokiem współczynnik 

ten maleje, nie da się ukryć, że piractwo szaleje u nas w najlepsze. Dlaczego?

Tekst: Agnieszka Wieliczko, Communication Manager, RESPONSE  
Zdjęcie: Justyna Baczyńska, specjalista ds. obsługi biurowej i zarządu, PBG oil and gas

Pamiętajmy, że karze podlega sam fakt 
posiadania nielegalnego programu – 
wystarczy, że mamy plik instalacyjny 
lub nośnik z nieautoryzowaną kopią; 
nieistotne, że nie zdążyliśmy go jeszcze 
zainstalować.
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znajdziemy wszelkie niezbędne in-
formacje poświadczające legalność.

Historii o  oszustach jest wiele; 
jednym z  przykładów jest pewien 

„handlowiec” z  Ełku, który to z  po-
wodzeniem sprzedawał kopie opro-
gramowania na Allegro. Oczywiście 
do czasu, gdy policjanci z Wydziału 
do Walki z Cyberprzestępczością za-
uważyli, że ceny na jego aukcjach są 
niepokojąco niskie w porównaniu do 
rynkowych. Oprogramowanie było 
podrobione w  sposób niemal nie-
możliwy do wykrycia przez zwykłe-
go użytkownika, który otrzymywał 
kopię systemu na płycie DVD, pod-
robiony certyfikat autentyczności, 
a nawet paragon lub fakturę. Nieste-
ty, każdego z nabywców czekały od-
wiedziny policji i konfiskata zakupu 
jako dowodu w sprawie przeciwko 
sprzedawcy.

Pamiętajmy, że karze podlega 
sam fakt posiadania nielegalnego 
programu – wystarczy, że mamy plik 

instalacyjny lub nośnik z  nieauto-
ryzowaną kopią; nieistotne, że nie 
zdążyliśmy go jeszcze zainstalować.

Dozwolone jest pobieranie niele-
galnych kopii utworów muzycznych 
lub filmowych, ale wyłącznie na 
własny użytek. Uwaga na torrenty! 
Ich pobieranie jest jednoznaczne 
z  udostępnieniem plików innym 
użytkownikom sieci p2p.

Jako posiadacze legalnego opro-
gramowania mamy prawo do zro-
bienia jego kopii, ale jedynie pod wa-
runkiem, że nie rozpowszechniamy 
jej w celach zarobkowych.

Zainstalowanie nielegalnego opro-
gramowania niesie za sobą jesz-
cze jedno ogromne ryzyko, którym 
jest infekcja złośliwym oprogramo-
waniem. Gdy do niej dojdzie, robi się 
naprawdę niebezpiecznie  – nieupo-
ważnione osoby mają dostęp do po-
ufnych danych oraz naszego sprzętu, 
a wtedy możemy na przykład paść ofia-
rą coraz powszechniejszej w Europie 

OD REDAKCJI
Podczas spotkania 
opłatkowego pod koniec 
2017 roku Magdalena 
Bendowska, Dyrektor 
Departamentu Informatyki 
Korporacyjnej, RAFAKO S.A., 
przekazała Mariuszowi 
Łożyńskiemu, Wiceprezesowi 
Zarządu PBG S.A. przyznany 
certyfikat SAM (zdjęcie 
u góry). Gratulujemy 
zespołowi IT! Dziękujemy 
pracownikom, którzy 
rozumieją wagę legalności 
oprogramowania i stosują się 
do wymagań.

Od lewej: M. Kemnitz, M. Ciesielski, M. Łożyński, M. Bendowska, M. Jędras
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kradzieży tożsamości lub nasz kom-
puter może zostać wykorzystany do 
ataków hakerskich i cyberprzestęp-
czości.

Badania IDG wskazują mocną 
zależność między skalą korzysta-
nia z nielegalnego oprogramowania 
a  zasięgiem infekcji komputerów 
w poszczególnych krajach. W Polsce 
dotyczy ona około 20% użytkowane-
go sprzętu.

Jak się ma problematyka legalno-
ści oprogramowania w firmach ?
W tym przypadku mówimy oczywi-
ście o innej, dużo szerszej skali kon-
sekwencji. Po pierwsze finansowej. 
Firmy wymagają specjalistycznego 
oprogramowania pozyskiwanego 
na podstawie opłat licencyjnych. 
Jego koszty, w zależności od ilości 
sprzętu, sięgają kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych, które zmieniają się 
w setki tysięcy, gdy mówimy o ka-
rach za wykrycie ich nielegalności 
podczas kontroli.

Zgodnie z  danymi raportu BSA 
wykryte w  pierwszym półroczu 
2017 roku wykroczenia związane 
z  użyciem lub sprzedażą nielegal-
nego oprogramowania w polskich 
firmach przełożyły się na kary wy-
sokości 900 tysięcy złotych, a przy 

uwzględnieniu kwot ugodowych 
1,2 mln złotych!

Konsekwencje finansowe idą 
o wiele dalej, ponieważ konieczność 
podjęcia procedur prawnych może 
oznaczać konfiskatę danych i zabu-
rzyć ciągłość działania firmy. Co wię-
cej, ponosi ona wówczas nieocenione 
straty wizerunkowe, oddziałujące 
zarówno na pracowników, jak i na 
klientów.

Co powinny robić firmy, aby do 
tego wszystkiego nie dopuścić? Od-
powiednio zadbać o sprawne zarzą-
dzanie oprogramowaniem, na przy-
kład w oparciu o praktyki Software 
Asset Management (SAM). Obejmują 
one weryfikację i  audyt procedur 
zarządzania licencjami, kosztami, 
ewidencjonowaniem sprzętu oraz 
wykorzystywaniem oprogramowa-
nia. Do zastosowania praktyk SAM 
potrzebny jest jednak profesjonalny 
audytor, który nie tylko dopilnuje ich 
wdrożenia, lecz także, dzięki swoim 
rekomendacjom, wzmocni skutecz-
ność strategii IT.

W Grupie PBG i RAFAKO Projekty 
SAM realizujemy cyklicznie. Świa-
domość, że dotrzymujemy wymaga-
nych standardów daje nam poczu-
cie bezpieczeństwa i odgania wid-
ma wszystkich opisanych wcześniej 

konsekwencji. W odpowiedzi na ty-
tułowe pytanie, według nas warto 
inwestować w legalne oprogramo-
wanie, a także w ludzi, dzięki którym 
sprawnie nim zarządzamy. W 2017 
roku nawiązaliśmy współpracę 
z doradcami licencyjnymi z firmy 
RESPONSE – nasi nowi partnerzy 
w  obszarze SAM skutecznie do-
prowadzili nas do certyfikacji 
Microsoft, która oficjalnie potwier-
dza wysokie standardy zarządza-
nia oprogramowaniem w  PBG 
i RAFAKO! Więcej o RESPONSE na 
www.response.pl

W Grupie PBG i RAFAKO 
Projekty SAM realizujemy 
cyklicznie. Świadomość, 
że dotrzymujemy 
wymaganych standardów 
daje nam poczucie 
bezpieczeństwa i odgania 
widma wszystkich 
opisanych wcześniej 
konsekwencji. 
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mam na imię  
MAŁGOSIA

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MAŁGOSI SAWIŃSKIEJ

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  382/S MAŁGORZATA SAWIŃSKA

Urodziłam się jako skrajny 
wcześniak w 2012 roku. 
Borykam się z wieloma 
przeciwnościami, ale drobnymi 
krokami powoli idę naprzód. 
Zdiagnozowano u mnie dziecięce 
porażenie mózgowe czterokończynowe, 
wadę wzroku i słuchu oraz opóźnienie 
posycho-ruchowe. Nie potrafię mówić, lecz 
dużo rozumiem, komunikuję się ze światem 
niewerbalnie. Potrafię sama wchodzić w pozycję 
czworaczą i przesuwać się do rzeczy, które mi 
się podobają. Podtrzymywana, potrafię przejść 
kilka metrów. Moje postępy są widoczne i możliwe 
dzięki systematycznej i intensywnej rehabilitacji 
oraz wielospecjalistycznej opiece medycznej. To 
wszystko jest bardzo kosztowne, ale przynosi efekty.

KRS 0000186434
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Moim rozmówcą jest pan Bernard 
Wyrtki, Administrator Systemów Sie-
ciowych, związany z RAFAKO od 1985 
roku. Gdy 20 lat temu kupował swój 
pierwszy komputer osobisty, wówczas 
pojemność dysku twardego wynosiła 
40 MB. Teraz sięgnęłaby 1000 GB – to 
25 tysięcy razy więcej miejsca. Świadczy 
to o ilości danych, które dzięki rozwoju 
technologii tworzymy i zapisujemy.

Joanna Januszewska: Czy efekty na-
szej codziennej pracy, które zosta-
wiamy w  pamięci komputerów, są 
bezpieczne?
Bernard Wyrtki: Przyrównując serwe-
rownię do samochodu, nawet jeśli jeden 
z czterech cylindrów przestanie działać, 
możemy przejechać kolejne kilkadzie-
siąt kilometrów. W  podobny sposób 
zaprojektowaliśmy nasze serwerownie. 
Gdy jeden z elementów infrastruktury 
ulegnie uszkodzeniu, to wciąż serwe-
rownia dostarcza usługi dla użytkowni-
ków. Większość incydentów i awarii nie 
jest przez nich dostrzegana. Dzieje się 
to między innymi dzięki infrastrukturze 
programowej i sprzętowej połączonej 
według ściśle założonej logiki.

Infrastruktura sprzętowa (ang. hard-
ware) to wszystkie urządzenia, które 
możemy zobaczyć i których da się do-
tknąć w  pomieszczeniu serwerowni. 
Z  kolei infrastruktura programowa 

Przeglądarka Google, zdjęcia, kupiony bilet, prywatna poczta, zakupy 
w Internecie, służbowe dokumenty, praca doktorska – wszędzie gdzieś na końcu 

jest czarna skrzynka z dużą ilością światełek, najlepiej zielonych…

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcie: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas

(ang.  software) to oprogramowanie 
i dane, których nie można namacalnie 
dotknąć. Zabezpieczenia jednych i dru-
gich są niezbędne dla zapewnienia jak 
największej jakości świadczonych usług.

Zapewnienie odpowiedniego pozio-
mu bezpieczeństwa wymusza bieżącą 
aktualizację programów i wdrażanie 
ich nowych wersji. Tak by ktoś niepowo-
łany nie próbował wejść i się przedostać 
przez tworzone bariery.

Co możemy dzięki serwerowni?
Dzięki serwerowni możemy mieć dostęp 
do danych niezbędnych do naszej pra-
cy z każdego miejsca na kuli ziemskiej. 
Potrzebne jest oczywiście odpowiednio 
skonfigurowane urządzenie, z którego 
korzystamy oraz dostęp do sieci. W sy-
tuacjach losowych, gdy wypracowane 
materiały zostaną usunięte z naszych 
komputerów, możemy je odzyskać, je-
śli pracowaliśmy na dysku sieciowym. 
Ponadto, gdyby nie odpowiednie za-
bezpieczenia, zasypywani bylibyśmy 
spamem, który codziennie czyha, by 
zakłócić naszą pracę.

Czy serwerownia to tylko czarna 
skrzynka?
To zależy, jaki poziom zabezpieczeń 
nas interesuje. Znam przypadki, gdy 
pani sprzątająca, chcąc podłączyć od-
kurzacz do gniazdka, wyłączała tym 

Dzięki serwerowni 
możemy mieć 
dostęp do danych 
niezbędnych 
do naszej pracy 
z każdego miejsca 
na kuli ziemskiej. 
Potrzebne jest 
oczywiście 
odpowiednio 
skonfigurowane 
urządzenie, 
z którego 
korzystamy oraz 
dostęp do sieci.
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samym zasilanie serwera, pozba-
wiając możliwości pracy wiele osób.

Nasza serwerownia spełnia wy-
sokie standardy zarówno w jednej, 
jak i drugiej lokalizacji. Serwerow-
nia to specjalnie zaprojektowane po-
mieszczenie, bez okien, z wentylacją, 
uwzględniające wymagania tech-
niczne i specyfikę pracy urządzeń. 
Istotna jest także wysokość, głównie 
po to, by pomieścić szafę rackową, 
w której mamy wszelkie niezbędne 
urządzenia (przełączniki, routery, 
urządzenia do zapisywania kopii 
zapasowych, urządzenia macierzy 
dyskowych).

Pomieszczenie jest zabezpieczo-
ne odpowiednimi mechanizmami 
elektronicznymi i mechanicznymi. 
Znajduje się w odrębnej strefie po-
żarowej oraz ma aktywny system 
p.poż, który w  przypadku awarii, 
przy wykryciu dymu lub ognia, sam 
uruchamia gaszenie neutralnym 
gazem. Jest to mieszanka argonu 
z azotem. Gdy stężenie tlenu spad-
nie do 8–9%, wówczas pożar sam się 
gasi. Oczywiście w pomieszczeniu 
nie może wtedy przebywać żaden 
człowiek. Jako ostrzeżenie pojawia 
się informacja akustyczna i świetlna.

Jak to działa?
Przede wszystkim mamy serwery 
oraz macierze dyskowe. Serwery 
udostępniają aplikacje takie jak 
Primavera, V-Desk, pocztę elek-
troniczną. Macierze przechowują 
wszelkie dane do tych systemów 
oraz programy, które je obsługują. 
Do tego pomocniczo mamy przełącz-
niki i routery oraz mnóstwo kabli: 
typowo elektryczne, sygnałowe, mie-
dziane, światłowodowe – w zależno-
ści od tego, jakie urządzenia chcemy 
połączyć.

Całość jest w wysokiej dostępności, 
tzw. high availability, co sprawia, że 
nawet w przypadku uszkodzenia ja-
kiegoś elementu (a elektronika może 
się psuć) użytkownik tego nie odczuje. 
Podam przykład. Mamy dwóch do-
stawców Internetu. Kilka dni temu 
za Katowicami miała miejsce ponad 
24-godzinna awaria, ponieważ ko-
parka przecięła kabel światłowodo-
wy. W tej sytuacji system sam się zo-
rientował, że coś się stało i przerzucił 
cały ruch na drugie łączę. W dziale 
IT zaobserwowaliśmy to zdarzenie 
na urządzeniach monitorujących, 
a pracownicy nawet go nie odczuli.

W jaki sposób jest zabezpieczone 
jedno z  najważniejszych miejsc 
w organizacji?
Jest zachowanych wiele środków 
ostrożności i  procedur. Jesteśmy 
przygotowani także na sytuacje 
kryzysowe. W pomieszczeniu mamy 
choćby samoczynnie włączany agre-
gat prądotwórczy. Raz na jakiś czas 
służby techniczne wyłączają zasile-
nie sieci miejskiej, by zasymulować 
awarię i sprawdzić, czy w sytuacji 
krytycznej agregat się uruchomi 
i dostarczy zasilanie do serwerów.

Poza tym jesteśmy na bieżąco, 
podnosimy kwalifikacje. Informa-
tyka, jak i  praca w  tym obszarze 
wymusza stałe doskonalenie i uzu-
pełnianie wiedzy, otwartość na 
najnowsze rozwiązania. Nie tylko 
konkurencja, lecz także kontrahenci 
wymagają, by cały czas się rozwijać. 

Gdybyśmy na przykład nie dostoso-
wali nowego pakietu programu Mic-
rosoft Office, dziś nie moglibyśmy 
odczytać otrzymywanych załącz-
ników przysłanych pocztą elektro-
niczną. Postęp techniczny w IT jest 
bardzo dynamiczny, trzeba być cały 
czas na bieżąco, wiedzieć, co w tra-
wie piszczy, znać systemy ochrony 
i świat nowości, wiedzieć, jaki nowy 
sprzęt się pojawia, tak by nie być 
w tyle i móc wdrażać nowe rozwią-
zania dla organizacji, udoskonalając 
w ten sposób pracę każdego z nas.

Dziękuję za rozmowę.

OD REDAKCJI
Szczególne podziękowania dla wszystkich 
administratorów sieci, dzięki którym nasze 
dane są bezpieczne. Za pracę wykonywaną 
także w godzinach nocnych, tak byśmy 
przychodząc do pracy mogli mieć dostępem do 
wszystkich potrzebnych systemów i danych.
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mam na imię  
ALINA

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  ALINY PAWŁOWSKIEJ

FUNDACJA AVALON
CEL SZCZEGÓŁOWY:  PAWŁOWSKA, 8438

Jestem mamą trójki dzieci – 
Rafała, Małgosi i Bartusia. 
W 2013 r. padła diagnoza, która 
zmieniła całe nasze dotychczasowe 
życie – stwardnienie rozsiane. 
Z aktywnej fizycznie i zawodowo osoby 
stałam się bierną i czekającą niedołęgą, 
która w wielu sytuacjach wymaga pomocy 
innych osób. Choroba odbiera marzenia, 
weryfikuje plany życiowe, zamyka człowieka 
w coraz ciaśniejszym kręgu niemocy. Jestem 
niepełnosprawna w stopniu znacznym, a przez to – 
do pewnego stopnia – cała moja rodzina. A mimo to 
bliscy nie zrezygnowali ze mnie, dlatego ja też chcę 
zawalczyć o siebie. Będziemy wdzięczni za jakąkolwiek, 
nawet drobną pomoc oraz wsparcie finansowe na 
rehabilitację, abym mogła jak najdłużej być w miarę 
sprawna i oddalić od siebie widmo wózka.

KRS 0000270809
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W dniu 15 marca br. w spółce RAFAKO S.A. rozpoczął funkcjonowanie moduł Platformy 
Zakupów w systemie V-Desk po trwającym ponad rok procesie wdrożenia.

Tekst: Marcin Ruszkowski, kierownik działu zakupów kontraktowych PBG oil and gas; 
Kinga Rolnik, dyrektor pionu zakupów i logistyki 

Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas
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Platforma Zakupów V-Desk jest 
kolejną cegiełką w budowaniu zin-
tegrowanego systemu zarządzania 
poszczególnymi spółkami i całą Gru-
pą Kapitałową PBG. Ze względu na 
fakt, że ogólnie rozumiane zakupy są 
jednym z podstawowych obszarów 
wpływających na wynik i  rentow-
ność w każdym przedsiębiorstwie, 
skrojone na miarę oprogramowanie 
wspomagające zarządzanie i nad-
zorowanie wydatków w firmie jest 
nieodzowne w szybko zmieniających 
się warunkach rynkowych.

Okiem Zarządu….
Dostosowana do potrzeb RAFAKO 
Platforma Zakupów V-Desk pozwala 
w prosty i szybki sposób zachować 
transparentność procesu realizacji 
potrzeb zakupowych oraz uzyskać 
informację, w postaci odpowiednie-
go raportu, o całości zablokowanych 
(„zakontraktowanych”) środków 
z zaplanowanego budżetu. Jest to 
możliwe dzięki połączeniu w jednym 
systemie dokumentów: zamówień 
wewnętrznych, zamówień zewnętrz-
nych, umów oraz faktur. 

Ktoś powie: „Ok, ale do sprawdze-
nia poziomu wykonania w porów-
naniu do planu wystarczy raport 
z zaksięgowanych faktur”. Otóż nie-
zupełnie, gdyż nie daje to bieżącego, 
pełnego obrazu wykonania. Pozo-
stają jeszcze środki, które zabloko-
wane są przez zgłoszone potrzeby 
zakupowe, dla których nie zostały 
zakończone akcje ofertowe oraz zo-
bowiązania płatności wynikające 
z  podpisanych umów i  zamówień 
zakupu, które nie zostały jeszcze 
w ogóle zafakturowane lub zostały 
zafakturowane częściowo. Informa-
cję o tych kosztach dostarczy nam 
właśnie Platforma Zakupów V-Desk.

Drugą korzyścią z  perspekty-
wy „dużego obrazka” (jakiego to 
stwierdzenia zwykł używać Prezes 
Jerzy Wiśniewski) płynącą z  Plat-
formy Zakupów jest możliwość ra-
portowania „na kiedy” i  „w jakiej 
wartości” potrzebne będą środki 
pieniężne. Pozwala to zaplanować 
przepływy w firmie na przestrzeni 
roku w  przedziałach co najmniej 
miesięcznych, w  tym z  odpowied-
nim wyprzedzeniem, jeśli okaże się 
niezbędne zorganizowanie ewentu-
alnego kredytowania do pokrycia 
przyszłych wydatków.

Okiem pracowników…
Powyżej wskazano dwie najważniej-
sze korzyści z Platformy Zakupowej 
V-Desk z  perspektywy „makro”, 
w odniesieniu do całej firmy. Jednak 
Platforma to również, i może przede 
wszystkim, narzędzie usprawniają-
ce prace działu zakupów w następu-
jących aspektach:
• zarządzanie dostawami w  po-

staci raportu niezrealizowa-
nych zamówień, który w sposób 
ciągły i autonomiczny zestawia 
informacje o  nadchodzących 
terminach dostaw, jak i przekro-
czonych terminach dostaw dla 
wszystkich zamówień,

• elektroniczny (nie papierowy) 
obieg dokumentów w  postaci 
elektronicznych ścieżek akcep-
tacji zapotrzebowań (zamówień 
wewnętrznych), protokołów z wy-
boru dostawcy oraz zamówień 
zakupu (zewnętrznych),

• ujednolicenie warunków formal-
no-handlowych dla zamówień 
w postaci jednolitej treści szablo-
nu zamówienia pozwalającej, aby 
każdorazowo zlecenie zawierało 
wszystkie niezbędne oraz wyma-

Ze względu na fakt, 
że ogólnie rozumiane 
zakupy są jednym 
z podstawowych 
obszarów 
wpływających na 
wynik i rentowność 
w każdym 
przedsiębiorstwie, 
skrojone na miarę 
oprogramowanie 
wspomagające 
zarządzanie 
i nadzorowanie 
wydatków w firmie 
jest nieodzowne 
w szybko 
zmieniających 
się warunkach 
rynkowych.
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gane przez firmę warunki formal-
no-handlowe dotyczące zleconej 
dostawy materiału/usługi,

• wspomaganie nadzoru rozliczeń 
z  dostawcami poprzez bezpo-
średnie powiązanie zamówienia, 
kontroli odbioru dostawy i faktu-
ry w jednym systemie,

• przyspieszenie procesu opisu 
faktur poprzez automatyczne 
uzupełnianie opisu kosztowo-

-kontrolingowego,
• pełnienie roli archiwum akcji 

ofertowych (ofert), co daje moż-
liwość wsparcia wycen do prze-
targów, zwłaszcza dla inwestycji 
realizowanych w formule EPC,

• zarządzanie rozłożeniem pracy 
między poszczególnych kupców,

• wspomaganie kupca w  zarzą-
dzaniu swoim czasem pracy 
w postaci systemu powiadomień 
o nowych tematach zakupowych 
do zrealizowania i tematach za-
kupowych pozostających do zre-
alizowania.

Z perspektywy osób 
zaangażowanych w proces 
wdrożenia…
Trudność wdrożenia, co przełożyło 
się bezpośrednio na jego termin, 

spowodowana była rozbudowaną 
strukturą przedsiębiorstwa oraz ko-
niecznością rozbudowy działającego 
w PBG Modułu Platformy Zakupowej 
V-Desk celem zintegrowania obsza-
ru zakupów RAFAKO z pozostałymi 
obszarami w  spółce (controlling, 
księgowość, obsługa prawna, rea-
lizacja, kontrola jakości, magazyn).

Pomimo przeprowadzonych 
licznych spotkań, wideokonferen-
cji, rozmów telefonicznych, wy-
konanych uzgodnień, straconych 
nerwów, wypitych kaw i przebytych 
kilometrów, dopracowanie funk-
cjonowania jak i  funkcjonalności 
Platformy Zakupów V-Desk zajmie 
kolejnych parę miesięcy. Stanie się 
tak w miarę jak użytkownicy syste-
mu V-Desk będą „oswajać się” z jego 
działaniem, możliwościami i  udo-
godnieniami, czego serdecznie ży-
czymy kolegom i koleżankom z Ra-
ciborza, trzymamy kciuki i chętnie 
służymy pomocą.

Trudność wdrożenia, 
co przełożyło się 
bezpośrednio na jego 
termin, spowodowana była 
rozbudowaną strukturą 
przedsiębiorstwa oraz 
koniecznością rozbudowy 
działającego w PBG Modułu 
Platformy Zakupowej 
V-Desk celem zintegrowania 
obszaru zakupów RAFAKO 
z pozostałymi obszarami 
w spółce (controlling, 
księgowość, obsługa 
prawna, realizacja, kontrola 
jakości, magazyn).
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mam na imię  
FRANEK

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  FRANCISZKA MELLERA

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  FRANCISZEK MELLER 576/M

Niedługo miną dwa lata, jak 
pojawiłem się na tym świecie. 
Zderzenie z rzeczywistością 
okazało się trudniejsze niż 
myślałem, bo nic nie wskazywało na 
to, by cokolwiek miało pójść nie tak. 
Lekarze od początku wykonywali liczne 
badania, by zdiagnozować, co mi jest, ale 
dopiero po jakimś czasie został ostatecznie 
potwierdzony Zespół Sotosa. Rodzice 
wożą mnie na liczne wizyty u specjalistów. 
Te wszystkie wycieczki znoszę bardzo cierpliwie 
i z uśmiechem na twarzy. Mam dwie starsze 
siostry, które bardzo mi kibicują, bawią się ze mną 
i opiekują się mną. Chciałyby zagrać kiedyś ze mną 
w piłkę, dlatego potrzebna jest intensywna rehabilitacja, 
najlepiej każdego dnia. Ta wykonywana w ramach NFZ 
jest niewystarczająca. Stąd moja prośba o wsparcie.

KRS 0000186434
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System 
Infor d/EPM –
inteligentne i skuteczne 
zarządzanie organizacją

System Infor Enterprise Performance Ma-
nagement jest kompleksowym podejściem, 
które zapewnia dostarczenie informacji 
i bezcennych wskazówek dla kadr zarzą-
dzających, kierowników operacyjnych 
i członków zarządu.

Infor d/EPM pomaga odpowiedzieć na 
kluczowe pytania:
• Jakie działania podejmować, by osiąg-

nąć wyznaczone cele?
• Gdzie kryją się zagrożenia dla organi-

zacji i skąd one wynikają?
• W jakiej kondycji jest teraz firma, a w ja-

kiej będzie w przyszłych okresach?
• W jakim stopniu poszczególne jednostki 

organizacyjne przyczyniają się do reali-
zacji strategii przedsiębiorstwa?
Wdrożony w RAFAKO system oparty jest 

o Infor d/EPM 11, zawierający silnik wielo-
wymiarowej bazy danych przetwarzanej 
w pamięci (in-memory).
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• Automatyczne i  bieżące zacią-
ganie danych z  wykonania do 
pozycji planistycznych (dotych-
czas przepisywanie wykonania 
z LN 10 do arkuszy Ms Excel raz 
na miesiąc); tu można szacować 
największe oszczędności cza-
sowe w  pozyskaniu informacji 
i oszczędności na pracochłonno-
ści jej pozyskania, eliminacji moż-
liwych pomyłek w tym procesie.

• Plan i wykonania są na bieżąco 
monitorowane, aktualizowane 
zgodnie z posiadaną wiedzą.

• Bieżąca kontrola i  aktualizacja 
budżetu umożliwi uzyskanie wia-
rygodnych danych.

• System Infor d/EPM pozwala na 
wprowadzenie budżetów ela-
stycznych (zmiennych, kroczą-
cych) w  miejsce budżetów sta-
tycznych (sztywnych).

Główne funkcjonalności systemu
• Funkcjonalność drążenia danych 

wykonawczych drillthrough 
i  przejścia do podglądu doku-
mentu umożliwiająca z jednego 
miejsca szybkie i łatwe potwier-
dzenie prawidłowości poniesio-
nego kosztu, automatyczne rekla-
mowanie błędów, korespondencję 
ze służbami księgowymi i korekty 

Strukturą danych wykorzystywa-
ną w tego typu silnikach jest kostka 
danych. System składa się z sześciu 
wielowymiarowych baz danych (ko-
stek), z których można uzyskać ra-
porty kontrolno-wynikowe. Model/
kostka danych zawiera projekty/
kontrakty o podobnej strukturze.

System Infor d/EPM zawiera na-
stępujące kostki danych:
• Projekty zewnętrzne i  gwaran-

cyjne,
• Obszary kosztów stałych,
• Projekty wewnętrzne,
• Projekty inwestycyjne i  badaw-

czo-rozwojowe,
• Projekty planowane,
• Alokacje (pomocnicza kostka da-

nych do obliczania alokacji).
Wdrożenie Infor d/EPM umożliwi-

ło zebranie danych planistycznych 
i wykonawczych w jednym systemie.

Główne korzyści z wdrożenia 
systemu Infor d/EPM
• Praca w  jednym systemie we 

wszystkich obszarach przycho-
dów i  kosztów generowanych 
przez spółkę, funkcjonowanie 
planów i  wykonania w  jednym 
systemie (dotychczas – wykona-
nie w  LN 10, plan w  arkuszach 
Ms Excel).
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pomyłek; następne miejsce dające 
oszczędności czasowe w  proce-
sach analiz wykonania i szybkich 
eliminacji zaistniałych pomyłek, 
dających ograniczenie ich liczby.

• Możliwość porównywania wersji 
budżetu, wersji wstępnej, wersji 
poprzedniej, archiwalnej, odchy-
leń pomiędzy wersjami.

• Nowa struktura kosztów – zada-
nia i typy kosztów zamiast kont 
i  składowych, planowanie oraz 
dekretowanie dokumentów jest 
sprawniejsze, dodatkowo kierow-
nik obszaru/projektu ma wpływ 
na strukturę kosztów.

Efekty wdrożenie w RAFAKO sy-
stemu Infor d/EPM to:

• Planowanie „szyte na miarę”, nie 
zostawiamy nadwyżek, bo każda 
złotówka kosztuje.

• Precyzyjne opisywanie i dekreto-
wanie faktur zakupu wg zaplano-
wanej, szczegółowej struktury, nie 
worek INNE.

• Efektywna współpraca na punk-
tach styku z realizacją projektów, 
controllingiem, zakupami, finan-
sami, księgowością.

• Szczegółowa analiza odchyleń oraz 
podjęcie odpowiednich kroków.

• Działania w czasie rzeczywistym, 
a nie analiza ex post.

• Możliwość podejmowania decy-
zji strategicznych i operacyjnych 
na podstawie wiarygodnych da-
nych.

Funkcjonalność drążenia 
danych wykonawczych 
drillthrough i przejścia do 
podglądu dokumentu – 
następne miejsce dające 
oszczędności czasowe 
w procesach analiz 
wykonania i szybkich 
eliminacji zaistniałych 
pomyłek, ograniczenie ich 
liczby.
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Baza danych tworzona dla celów 
zarządczych musi zawierać wiary-
godne i dobrze zabezpieczone dane. 
Powinien być zapewniony dostęp 
do wszystkich nowych danych 
w momencie, gdy tylko pojawią się 
w syste mie. Dostęp do zagregowanej 
informacji powinien być łatwy po-
przez odpowiednio zaprojektowane 
raporty. Raporty dla osób zarządza-
jących muszą być dostosowane do 
ich wymagań i zawierać dane istot-
ne w procesie zarządzania (ważna 
jest ochrona szefów biznesu przed 
nadmiarem danych, tj. przed „szu-

mem” informacyjnym i przed obawą 
o wiarygodność zestawień).

Wiarygodność zapisanej w bazie 
informacji jest wynikiem jedno-
znacznie przypisanej odpowiedzial-
ności za jakość poszczególnych grup 
danych. Z jednej strony są pracowni-
cy wprowadzający dane, a z drugiej 
strony jest kontrola prawidłowości 
wprowadzanej informacji przez 
inne osoby do tego upoważnione. Za 
ewentualne błędy są odpowiedzial-
ni pracownicy, którym w systemie 
przypisano odpowiednie upraw-
nienia. Bezpieczeństwo danych 

Miejsce Excela 
wśród narzędzi informatycznych*

W obecnych czasach wsparcie kadry zarządzającej przez narzędzia informatyczne jest konieczne, 
a wysoka jakość usług informatycznych powinna mieć bardzo wysoki priorytet.

Tekst: Jan Wiecha, główny specjalista, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Materiały promocyjne firmy Microsoft

zapewnia nie tylko system upraw-
nień do wprowadzania, a następnie 
podglądu i kontroli wprowadzonych 
danych, lecz także możliwość two-
rzenia kopii i wersji archiwalnych 
dla poszczególnych grup danych.

Odpowiednio zaprojektowana 
i  prawidłowo wdrożona baza da-
nych z założenia powinna zawierać 
wszystkie informacje, o  których 
zdecydowano, żeby w bazie tej były 
zapisane. Zakłada się przy tym, że 
w organizacji nie ma innych zbiorów, 
które zawierałyby dane niezgodne 
z  tymi, które zapisane są w  bazie 
podstawowej. Jeśli te warunki są 
spełnione, to wtedy można tworzyć 
raporty zgodnie z  potrzebami bi-
znesu.

Takiej roli, jak wcześniej opisana, 
Excel spełnić nie może i to określa 
jego miejsce wśród narzędzi infor-
matycznych. Pozwala on na two-
rzenie złożonych struktur danych, 
np. tablic przestawnych i atrakcyj-
nych graficznie prezentacji. Jest on 
bardzo dobrym narzędziem, ale prze-
znaczony jest do innej roli niż ta jaka 
została opisana na wstępie. Excel nie 
jest przystosowany do pracy wielu 
osób równocześnie. W  danym mo-

Excel jest wygodnym narzędziem do wykonywania 
różnych, niekiedy bardzo złożonych wyliczeń, 
zestawień i prezentacji graficznych. Może być bardzo 
przydatny w małej organizacji, gdzie zarządzanie 
wymaga mniejszej ilości danych i opiera się o jedną 
lub kilka osób. Możliwości Excela w tym zakresie 
są trudne do przecenienia. Nie można jednak przy 
jego pomocy tworzyć złożonych, bezpiecznych baz 
danych.
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mencie pracuje jedna osoba, która 
może swobodnie operować danymi. 
Wiarygodność prezentowanych ra-
portów opiera się o zaufanie do osoby, 
która je tworzy. Można wprawdzie 
chronić formuły i  poszczególne 
pola, ale to w żadnej mierze nie jest 
porównywalne z tym, co jest możli-
we w profesjonalnie opracowanych 
narzędziach informatycznych obsłu-
gujących bazy danych.

Na pytanie, jakie jest miejsce Ex-
cela w dużej organizacji odpowiedź 
wydaje się jednoznaczna. Excel jest 
bardzo przydatny, jako narzędzie 
pomocnicze.

Infor d/EPM i V-Desk pozwalają 
np. na kopiowanie danych do Excela 
i bieżącą pracę analityczną. Na zrzut 
danych do Excela pozwala również 

OD REDAKCJI
Excel służy do prostych 
i bardziej skomplikowanych 
planów i konfiguracji 
danych. Jego funkcjonalność 
wykorzystują pracownicy 
chyba wszystkich działów 
naszej organizacji, a jego 
znajomość bywa jednym 
z koniecznych wymogów 
na poszczególnych 
stanowiskach.

* Przemyślenia 
dotyczące Excela są 
napisane z perspek-
tywy controllingu 
i Infor d/EPM.

LN 10, co umożliwia opracowanie 
raportów, których LN 10, w wersji, 
w jakiej został wdrożony, nie zapew-
nia. Wspomniane tutaj możliwości, 
tj. import danych do Excela świad-
czą o  jego przydatności do takich 
operacji przez twórców Infor d/EPM, 
Wirtualnego Biurka czy LN 10.

Excel jest wygodnym narzędziem 
do wykonywania różnych, niekiedy 
bardzo złożonych wyliczeń, zesta-
wień i prezentacji graficznych. Może 
być bardzo przydatny w małej orga-
nizacji, gdzie zarządzanie wymaga 
mniejszej ilości danych i opiera się 
o jedną lub kilka osób. Możliwości 
Excela w tym zakresie są trudne do 
przecenienia. Nie można jednak przy 
jego pomocy tworzyć złożonych, bez-
piecznych baz danych.
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mam na imię  
KAMIL

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  KAMILA KULIKOWSKIEGO

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
CEL SZCZEGÓŁOWY:  KAMIL KULIKOWSKI

Kiedy przyszedłem na 
świat, nagle okazało się, 
że moja szyja owinięta jest 
pępowiną, a na niej zawiązał się 
węzeł. Dodatkowo zaklinowałem 
się barkami. Wtedy rozpoczęła się 
dramatyczna walka o moje życie. Lekarze 
z całej siły wyrywali mnie na świat. Udało 
się, ale niestety doszło do porażenia splotu 
ramiennego lewego, co oznacza, że mam 
bezwładną lewą rękę. Od samego początku 
jestem rehabilitowany. Przeszedłem już jedną 
operację w Akwizgranie. Teraz czeka mnie kolejna, 
która ma się odbyć 23.04.2018 r. Nawet najmniejszy 
wkład finansowy pomógłby mi zrealizować marzenia 
o powrocie do pełnej sprawności.

KRS 0000142952
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PRZEKAŻ              PODATKU NA RZECZ 
PATRYCJI CIEMNOCZOŁOWSKIEJ

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI
CEL SZCZEGÓŁOWY:  PATRYCJA CIEMNOCZOŁOWSKA

Prawie dwa lata temu wykryto 
u mnie guza mózgu. Guz 
niestety mały nie jest, lekarze 
na podstawie MRI podają, że 
ma wielkość od 60×40 mm do 
70×42 mm. Guz jest nieoperacyjny, 
ponieważ oplata nerwy wzrokowe 
w centralnej części głowy. Jestem 
aktualnie leczona kolejną chemioterapią. 
Pierwsza niestety okazała się niezbyt 
skuteczna i bardzo wyniszczająca dla mojego 
organizmu. Liczy się dla mnie każda pomoc.

KRS 0000023852

mam na imię  
PATRYCJA
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W styczniu 2018 roku zakończył się 
proces wdrażania w  RAFAKO  S.A. 
systemu obiegu dokumentów 
V-Desk oraz systemu do budżeto-
wania INFOR d/EPM. Tym samym 
RAFAKO  S.A. dołączyło do spółek 
Grupy PBG objętych standaryzacją 
narzędzi informatycznych.

Dzięki agregacji i analizie danych 
kadra menedżerska może podejmo-
wać szybsze i skuteczniejsze decyzje 
w zakresie dalszego rozwoju firmy. 
Zyskują przewagę konkurencyjną, 
ponieważ nie muszą już zgadywać. 
Po prostu wiedzą. Z danych. Dzięki 
temu mogą wprowadzać szybciej 
korzystne zmiany w  firmie i  jej 
otoczeniu. Decyzje wsparte dany-
mi rzeczywistymi i wiarygodnymi 
przynoszą lepsze rezultaty. Mene-
dżerowie mogą dokonywać wybo-
rów na podstawie dowodów, a nie 
intuicji, dlatego tak ważne jest, by 
dane były aktualne i rzetelne, dlate-
go kluczową rolę maja użytkownicy 
wdrożonych systemów.

Czynnik ludzki najważniejszy
Nawet najbardziej zaawansowane 
technologie i  zaimplementowane 
narzędzia, pozwalające na komplek-

ZNAJDŹ PRZYCZYNĘ, 
A POJAWI SIĘ REZULTAT

Dyskutując lub czytając o rozwoju organizacji, można często napotkać stwierdzenie, które 
przypisuje się zarówno Williamowi Edwardsowi Demingowi, jak i Peterowi Druckerowi: „Nie 

możesz zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć”. By móc zmierzyć i kontrolować, należy mieć 
narzędzia informatyczne, które wspierają biznes, a my w Grupie PBG właśnie takie mamy. 

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Naczyńska, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Wewnętrznymi, RAFAKO S.A.

sowe zarządzanie informacją za-
rządczą, nie spełnią swoich funkcji 
bez zaangażowania pracowników 
i przestrzegania przyjętych zasad. 
Dane, które zostaną przetworzone 
w cenną informację, muszą być ak-
tualne i rzetelne.

Pamiętajmy, że każde pole, które 
mamy na ekranie do uzupełnienia, 
nie jest kwestią przypadku. Z pew-
nością było weryfikowane i zostało 
uznane za istotne! Codzienna praca 
każdego z nas, żmudne wypełnia-
nie pól zapewni rezultat końcowy 
w  postaci raportu dla Zarządu. 
Niewielkie z  pozoru zaniedbanie, 
którym jest ominięcie niektórych 
pól, może powodować duże braki 
informacyjne w  systemie i  poten-
cjale raportowym, na podstawie 
którego Zarząd będzie podejmował 
kluczowe decyzje.

Zespół obiegu dokumentów
Równie istotną kwestią jest czas 
obiegu dokumentów w spółce oraz 
ich kompletność. Za te kwestie od-
powiada nowo powstała komórka 
organizacyjna NI1  – Zespół Obie-
gu Dokumentów w  RAFAKO S.A., 
w skrócie ZOD. W PBG, POG i RENG 

Dzięki agregacji 
i analizie danych 
kadra menedżerska 
może podejmować 
szybsze i skuteczniejsze 
decyzje w zakresie 
dalszego rozwoju firmy. 
Zyskują przewagę 
konkurencyjną, 
ponieważ nie muszą już 
zgadywać. Po prostu 
wiedzą.
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Nowak Danuta, Rychlik Beatrycze, 
Wiecha Jan.

Zespół Obiegu Dokumentów 
wspiera Kancelaria Główna NI2, 
gdzie pracują Ewa Stopa i Bożena 
Drużkowska. To w  tym obszarze 
rozpoczyna się i kończy obieg doku-
mentów, zanim zostanie przekazany 
służbom księgowym.

ZOD jest punktem styku pomiędzy 
biznesem a księgowością. Weryfiku-
je procesy w systemie V-Desk i dba 
o to, by przekazywane do zaksięgo-
wania dokumenty były kompletne. 
Nie możemy jednak zapominać, że 
to my jesteśmy odpowiedzialni za 
jakość i kompletność dokumentów 
dostarczanych do spółki. Wszyscy 
powinniśmy dołożyć wszelkiej sta-
ranności, by były one bez zarzutów, 
poprawnie opisane, zadekretowane 
i dostarczone w umówionym czasie, 
by księgowość mogła je zaksięgować 
zgodnie ze wskazaniami biznesu.

jest analogiczna komórka – Biuro 
Koordynacji i Obiegu Dokumentacji.

Misją tego działu jest koordyna-
cja, monitoring, kontrola i wsparcie 
kluczowych procesów związanych 
z obiegami dokumentów w systemie 
V-Desk oraz optymalne zarządzanie 
kosztami związanymi z podróżami 
służbowymi w RAFAKO S.A.

Wizja  – efektywne zarządzanie 
czasem przetwarzania dokumen-
tów w systemie V-Desk, kreatywne 
wsparcie procesów biznesowych 
i  obniżanie kosztów procesowych 
oraz rola tej komórki organizacyj-
nej jako rzetelnego źródła informacji 
dla Zarządu i Kadry Zarządzającej 
(np.  o  tym, czy procesy odbywają 
się poprawnie, wskazanie wąskich 
gardeł).

W  skład zespołu wchodzą na-
stępujące osoby, w  porządku alfa-
betycznym: Glinkowska Barbara, 
Kuczera Zuzanna, Menżyk Mariola, 

Pracownicy Zespół Obiegu Doku-
mentów w RAFAKO S.A., od lewej 
J. Wiecha, B. Rychlik, B. Drużkowska, 
B. Glinkowska, D. Nowak, M. Menżyk, 
E. Stopa, Z. Kuczera

ZESPÓŁ OBIEGU 
DOKUMENTÓW

Glinkowska Barbara
Kuczera Zuzanna
Menżyk Mariola
Nowak Danuta
Rychlik Beatrycze
Wiecha Jan
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QlikView
W codziennych obowiązkach pracowników Działu Planowania i Kontroli Realizacji informacja jest jednym 

z kluczowych elementów. Istotne są nie tylko dane mówiące, co nas czeka w przyszłości, lecz także to, 
co dzieje się dziś w teraźniejszości i to, co działo się w przeszłości. Ważne jest również przedstawienie 

danych w przystępnej formie wykresów i tabel z możliwością wyboru według zadanych kryteriów.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Damasiewicz, Kierownik Działu Planowania i Nadzoru nad Realizacją, RAFAKO S.A.
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Podstawowym systemem wykorzystywa-
nym w dziale służącym do planowania jest 
system Infor ERP LN 10, który w obecnej 
wersji posiada ograniczone możliwości 
graficznej prezentacji danych. Najnow-
sza polska wersja Infor ERP LN 10.5 jest 
już znacznie bardziej rozwinięta pod tym 
względem.

Źródłem danych dla planistów oprócz 
systemu LN 10 są również inne aplikacje 
oparte na IBM Notes oraz MS Excel. Dane 
te są jednak rozproszone, nie komuniku-

ją się ze sobą. QlikView jest programem, 
który umożliwił zebranie i zaprezentowa-
nie danych planistycznych pochodzących 
z różnych źródeł w jednym miejscu. Dane 
te, w  postaci odpowiednio przygotowa-
nych przez Wojciecha Zembatego oraz 
Edytę Konieczną z  Biura Informatyki 
Raportów, pochodzą zarówno z systemu 
ERP LN 10, jak i z aplikacji w IBM Notes i są 
aktualizowane 2–3 razy dziennie. Dzięki 
odpowiedniemu przygotowaniu struktury 
danych przez pracownika Działu Plano-

QlikView jest programem, który umożliwił 
zebranie i zaprezentowanie danych planistycznych 
pochodzących z różnych źródeł w jednym miejscu.
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wania Roberta Adamczewskiego, 
dane te są powiązane ze sobą i moż-
liwa jest ich zbiorcza prezentacja 
w  postaci wykresów i  zestawień.

W przygotowanej aplikacji prezen-
towane dane są podzielone na etapy 
realizacji projektu, a każdy z etapów 
jest przedstawiony w osobnej zakładce.

Na pierwszej z nich znajdują się 
dane ogólne dotyczące realizowa-
nych projektów.

W  ujęciu tabelarycznym przed-
stawione są dane o:
• numerze projektu,
• przedmiocie jego realizacji,
• numerze OKZ-tu, na podstawie 

którego był oferowany klientowi,

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE 
REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

• prowadzących dany projekt 
ze strony służb realizacyjnych, 
konstrukcyjnych oraz technolo-
gicznych,

• szacowanych i  zrealizowanych 
godzinach.
Możliwe jest wybranie projektów 

o różnym statusie, typie projektu, ro-
dzaju projektu, pochodzeniu projek-
tu lub wybranie projektów według 
kierownika projektu.

Na drugiej zakładce znajduje się 
Plan Sieciowy, który poprzez podział 
na czynności wyznacza:
• terminy progowe (planowane ter-

miny rozpoczęcia i zakończenia 
prac) dla służb konstrukcyjnych, 

technologicznych, produkcji oraz 
kontroli jakości,

• informacje o  szacowanej i  zre-
alizowanej pracochłonności dla 
każdej czynności, dzięki czemu 
uzyskujemy informację o  za-
awansowaniu poszczególnych 
etapów realizacji projektów.
Można też wybierać dane według 

określonych kryteriów. Istnieje moż-
liwość wybrania tylko:
• czynności aktywnych lub już za-

kończonych,
• czynności przypisanych do okre-

ślonych wydziałów produkcyj-
nych lub służb konstrukcyjnych 
czy technologicznych.

numer projektu

przedmiot realizacji projektu numer OKZ, na podstawie którego 
projekt oferowany jest klientowi

prowadzący dany projekt ze strony 
służb realizacyjnych, konstrukcyjnych 
i technologicznych

szacowane 
i zrealizowane 
godziny
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Możemy również wybrać czynno-
ści, które mają się rozpocząć lub za-
kończyć w określonych przedziałach 
czasowych.

Na kolejnej zakładce przedstawio-
ne są wykresy obciążenia powsta-
łe na bazie danych z  Planowania 
Sieciowego. Tutaj również możemy 
analizować obciążenia z  uwzględ-
nieniem różnych kryteriów. Moż-

na analizować obciążenie na po-
szczególne Wydziały Produkcyjne, 
Warsztaty Główne lub Służby Kon-
strukcyjne i Technologiczne. Dzięki 
zastosowaniu określonych kolorów 
dla każdego z  projektów możliwe 
jest wizualne określenie stopnia ob-
ciążenia poszczególnych Warszta-
tów danym projektem. Korzystając 
z  właściwości, jakie mają obiekty 

PLAN SIECIOWY

terminy progowe (planowane terminy 
rozpoczęcia i zakończenia prac) dla służb 
konstrukcyjnych, technologicznych, 
produkcji oraz kontroli jakości

informacje o szacowanej i zrealizowanej 
pracochłonności dla każdej czynności

możliwość wyboru danych według określonych kryteriów 
np. czynności aktywnych lub już zakończonych, czynności 
przypisanych do określonych wydziałów produkcyjnych itp. 

czynności, które mają się rozpocząć lub 
zakończyć w określonych przedziałach 
czasowych

Dzięki 
zastosowaniu 
określonych 
kolorów dla 
każdego 
z projektów 
możliwe jest 
wizualne określenie 
stopnia obciążenia 
poszczególnych 
Warsztatów 
danym projektem. 
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odpowiedzialne za tworzenie wykre-
sów, można te wykresy wydrukować 
lub dane z nich wyeksportować do 
Excela w celu dalszej obróbki.

Na kolejnej zakładce prezentowa-
ne są dane dotyczące zleceń produk-
cyjnych SFC:
• numer zlecenia i  pozycji tech-

nologicznych oraz projektu, dla 
którego zlecenie zostało wygene-
rowane,

• planowana data rozpoczęcia i za-
kończenia,

• szacunkowa i zrealizowana pra-
cochłonność, a przez to zaawanso-
wanie na poszczególnym zleceniu,

• materiały, jakie są potrzebne do 
jego realizacji.
Możliwy jest wybór zleceń realizo-

wanych przez dany wydział i statusu 
takiego zlecenia.

Kolejna zakładka to z  kolei wy-
kresy do danych pochodzących ze 
zleceń produkcyjnych SFC. Zebrane 
dane pokazują obciążenie określo-
nych Wydziałów Produkcyjnych, 
grup brygad montażowych i przy-
gotowania produkcji, a  nawet po-
szczególnych Warsztatów w ujęciu 
rocznym, tygodniowym i dziennym.

Dział Planowania i Kontroli Reali-
zacji zajmuje się również kontrolą re-

WYKRESY OBCIĄŻENIA POWSTAŁE 
NA BAZIE DANYCH Z PLANOWANIA 
SIECIOWEGO

można analizować 
obciążenia 
z uwzględnieniem 
różnych kryteriów 
np.  obciążenie 
na poszczególne 
Wydziały 
Produkcyjne, 
Warsztaty Główne 
lub Służby 
Konstrukcyjne 
i Technologiczne
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alizacji. Z tego względu dzięki danym 
uzyskanym z systemu Infor ERP LN 10, 
na kolejnych dwóch zakładkach znaj-
dują się tabele i wykresy dotyczące 
tego jak następowała realizacja zle-
cenia produkcyjnego lub projektu. 

Możliwa jest analiza tego, co każdy 
z pracowników realizował w danym 
okresie i ile poświęcił na to czasu.

QlikView i stworzona przez Dział 
Planowania i  Kontroli Realizacji 
aplikacja to dobre uzupełnienie ist-
niejących w RAFAKO systemów infor-
matycznych. Aplikacja jest ciągle roz-
wijana i uzupełniania o kolejne funk-
cjonalności. Dzięki udostępnieniu jej 
na stronie intranetowej RAFAKO 
mogą korzystać z niej nie tylko pra-
cownicy Działu, lecz także Dyrekcja 
Zakładu Produkcji Kotłów, kierownicy 
Wydziałów Produkcyjnych, kierowni-
cy działów technicznych oraz służby 

handlowe ZPK. W chwili obecnej bory-
kamy się z problemem, jakim jest czas 
oczekiwania na nowe dane po ich 
zmianie w systemie Infor ERP LN 10. 
Jest to spowodowane koniecznością 
przetransferowania dużej ich ilości. 
Mamy jednak nadzieję, że przejście do 
nowej wersji Infor ERP LN 10.5 oraz 
wprowadzenie systemów klasy MES 
(Manufacturing Execution System) 
oraz APS (Advanced Planning and 
Scheduling) spowoduje zmniejsze-
nie ilości transferowanych danych 
i przez to szybszą ich aktualizację, 
a dzięki temu lepszą informację pla-
nistyczną i zarządczą.

WYKRESY DO DANYCH POCHODZĄCYCH 
ZE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH SFC

obciążenie 
określonych 
Wydziałów 
Produkcyjnych, 
grup brygad 
montażowych 
i przygotowania 
produkcji, a nawet 
poszczególnych 
Warsztatów 
w ujęciu rocznym, 
tygodniowym 
i dziennym
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Informatyka inżynierska 
w RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A. jest firmą inżynierską, dlatego bardzo ważną rolę 
we wsparciu jej podstawowej działalności odgrywa informatyka 
inżynierska (EIT – Engineering IT). Obejmuje ona swoim zakresem 

procesy biznesowe o technicznym charakterze. Najszerzej wspiera 
proces projektowania, ale również produkcję, montaż i uruchomienie 

dostarczanych przez RAFAKO instalacji i obiektów energetycznych.

Tekst: Zbigniew Harężlak, kierownik w Dziale Systemów CAD, RAFAKO S.A.
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Informatyka inżynierska to nie tylko 
narzędzia w formie indywidualnych 
programów komputerowych wspo-
magających wykonanie określonych 
prac, lecz także złożone systemy in-
formatyczne, które stanowią środo-
wisko realizacji projektów, organi-
zując pracę zespołów branżowych, 
wspierając koordynację między-
branżową oraz współpracę wszyst-
kich interesariuszy projektów.

W  zależności od obszarów za-
stosowania, programy i  systemy 
informatyki inżynierskiej EIT są od-
powiednio sklasyfikowane jako:
• CAE (Computer Aided Engi-

neering)  – analizy i  obliczenia 
inżynierskie,

• CAD (Computer Aided Design) – 
projektowanie z wykorzystaniem 
modelowania przestrzennego ca-
łych instalacji i obiektów (CAD 3D) 
oraz opracowywanie dokumen-
tacji projektowej i konstrukcyjnej 
(CAD 2D),

• CAM (Computer Aided Manu-
facturing) – wsparcie produkcji, 
w  tym generowanie kodu dla 
obrabiarek sterowanych nume-
rycznie,

• EDM (Engineering Data Mana-
gement)  – zarządzanie danymi 
projektowymi na etapie ich opra-
cowywania, obiegu, archiwizacji 
i  emisji oraz przetwarzanie da-
nych projektowych dla realizacji 
kolejnych etapów procesu do-
stawy obiektów energetycznych 
(zakupy, produkcja, montaż, uru-
chomienie) oraz na potrzeby ich 
eksploatacji.
Programy i systemy przynależne 

do ww. klas integrują się poprzez 
interfejsy wymiany danych, a opra-
cowane za ich pomocą dane są za-
rządzane w systemie EDM.

W  RAFAKO użytkowane jest 
nowoczesne oprogramowanie in-
żynierskie w prawie całym wyma-
ganym zakresie obszarów zasto-
sowania, a braki są planowane do 
uzupełnienia.

Użytkowane przez projektantów 
stacje graficzne w  liczbie 260 co 
prawda nie są najnowszymi mo-
delami, ale nadają się jeszcze do 
w miarę efektywnego wykorzysta-
nia funkcjonalności udostępnionego 
oprogramowania.

Analizy i obliczenia 
inżynierskie są bardzo 
ważnym elementem 
procesu projektowania. 
W specjalistyczne 
programy obliczeniowe 
zaszyta została wiedza 
projektowa oparta na 
założeniach teoretycznych 
z różnych dziedzin nauki 
i techniki oraz danych 
doświadczalnych 
i eksploatacyjnych. 
Bez posiadania takich 
narzędzi niemożliwe 
byłoby zaprojektowanie 
nowoczesnego 
kotła lub instalacji 
ochrony środowiska, 
odpowiadających 
wysokim wymaganiom 
technicznym 
i ekologicznym.
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Poniżej przedstawiony jest szer-
szy opis poszczególnych obszarów 
zastosowania EIT.

CAE 
Analizy i obliczenia inżynierskie są 
bardzo ważnym elementem proce-
su projektowania. W specjalistycz-
ne programy obliczeniowe zaszyta 
została wiedza projektowa oparta 
na założeniach teoretycznych z róż-
nych dziedzin nauki i techniki oraz 
danych doświadczalnych i  eksplo-

atacyjnych. Bez posiadania takich 
narzędzi niemożliwe byłoby zapro-
jektowanie nowoczesnego kotła lub 
instalacji ochrony środowiska, odpo-
wiadających wysokim wymaganiom 
technicznym i ekologicznym.

Dysponujemy w RAFAKO boga-
tą biblioteką programów inżynier-
skich do analiz i obliczeń cieplnych, 
przepływowych, symulacyjnych, 
wytrzymałościowych i  innych. 
Umożliwiają one również przepro-
wadzanie analiz wielowarianto-

Użytkowane przez 
projektantów stacje 
graficzne w liczbie 260 co 
prawda nie są najnowszymi 
modelami, ale nadają 
się jeszcze do w miarę 
efektywnego wykorzystania 
funkcjonalności 
udostępnionego 
oprogramowania.
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wych w celu znalezienia optymal-
nego rozwiązania.

Programy obliczeniowe pocho-
dzą z  trzech źródeł  – autorstwa 
zewnętrznych firm software’owych, 
zakupione wraz z  licencjami tech-
nologicznymi lub są one własnymi 
opracowaniami.

CAD
Użytkujemy w  RAFAKO kilka za-
awansowanych branżowych sy-
stemów CAD dla projektowania 
bazującego na schematach i rysun-
kach 2D (technologia, automatyka, 
elektryka) oraz modelach 3D (kon-
strukcje, instalacje, urządzenia). 
Rozwiązania te wspierają pracę 
grupową na wspólnych bazach da-
nych umożliwiających zarządzanie 
zmianami projektowymi, a w przy-
padku modeli 3D – unikanie kolizji 
projektowych. Zapewniają one rów-
nież wysoki stopień automatyzacji 
generowania dokumentacji rysun-
kowej i tabelarycznych specyfikacji.

Rozwój wdrożeń systemów CAD 
w RAFAKO jest prowadzony w kie-
runku zgodności z wymogami me-
todyki BIM.

BIM (Building Information Mo-
deling) to modelowanie informacji 
o  obiektach budowlanych coraz 

częściej wykorzystywane jako mię-
dzynarodowy standard. Podejście 
to zakłada współpracę międzybran-
żową z wykorzystaniem wspólnego 
modelu 3D, który staje się miejscem 
wymiany danych i  informacji dla 
wszystkich zainteresowanych stron. 
Model powinien odzwierciedlać ak-
tualny stan projektu lub istniejące-
go obiektu, a  wszelkie zmiany po-
winny być wprowadzane do modelu 
na bieżąco, co gwarantuje, że wszy-
scy uczestnicy procesu korzystają 
z aktualnych danych. Pojęcie BIM 
to nie tylko efekt w postaci modelu 
CAD 3D, lecz także sposób zarządza-

nia informacją czy też prowadzenia 
projektu.

BIM to realna budowa obiektu, 
tyle że w świecie wirtualnym, gdzie 
praktycznie zanim go wybuduje-
my, można już znaleźć wiele kolizji 
i problemów, zaplanować i oszaco-
wać wartość budowy i eksploatacji, 
ograniczyć niekorzystny wpływ na 
środowisko.

Wdrożenie BIM to inwestycja 
w know-how firmy oraz rozwój kom-
petencji pracowników.

CAM
Wytwórnia RAFAKO jest wypo-
sażona w  kilka rodzajów maszyn 
sterowanych numerycznie (CNC), 
jak frezarki, wypalarki, giętarki. 
Większość z nich jest zintegrowana 
z programami CAM dostarczonymi 
wraz z  maszynami lub opracowa-
nymi przez inne firmy software’owe. 
Opracowaliśmy m.in. interfejs 
programowy, który umożliwia 
generowanie danych dla giętarki 
sterowanej numerycznie z geome-
trii rurociągów utworzonych w 3D 
w systemie CAD.

Dysponujemy w RAFAKO bogatą biblioteką 
programów inżynierskich do analiz i obliczeń 
cieplnych, przepływowych, symulacyjnych, 
wytrzymałościowych i innych. Umożliwiają 
one również przeprowadzanie analiz 
wielowariantowych w celu znalezienia 
optymalnego rozwiązania.
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EDM

ProjectWise (firmy Bentley Systems) 
to wdrożony w RAFAKO system klasy 
EDM wspierający proces tworzenia, 
zarządzania obiegiem, archiwizacji 
oraz udostępniania dokumentacji i in-
formacji inżynierskiej. Umożliwia ze-
społową pracę nad projektami, wpły-
wając na poprawę jakości, zmniej-
szenie ilości powtarzanych czynności 
oraz dotrzymanie terminów.

W systemie tym rejestrowana jest 
całość dokumentacji technicznej dla 
realizowanych projektów.

Dla sprawnego zarządzania prze-
kazaniami dokumentacji i zleceniami 
emisji system ProjectWise został zin-
tegrowany z bazą przekazań w syste-
mie IBM Notes, dzięki czemu następu-
je zautomatyzowane drukowanie ze-
stawów dokumentów na podstawie 
zleceń emisji na wielofunkcyjnych 
wielko- i  małoformatowych urzą-
dzeniach reprograficznych.

Plany rozwojowe w  dziedzinie 
informatyki inżynierskiej obejmują 
głównie tematy związane z BIM:
• poszerzanie platformy współpra-

cy wewnętrznej i z kooperantami 
wspólnie realizującymi projekty 
w  celu integracji informatycz-
nego środowiska projektowego – 
m.in. poprzez wdrażanie metody-
ki BIM oraz wykorzystanie usług 
udostępnianych w chmurze inter-
netowej,

• zarządzanie danymi o obiekcie 
w kontekście xD (3D + czas + kosz-
ty +…) przez cały okres jego „ży-
cia”, gotowość do przekazania 
klientowi wirtualnego modelu 
nowo dostarczanego obiektu, 
zawierającego bazę danych dla 
celów wspomagania jego eksplo-
atacji, oraz doskonalenie, poprzez 
wdrażanie Dobrych Praktyk Pro-

Współczesny 
rynek urządzeń 
energetycznych 
stawia dostawcom 
wysokie wymagania 
m.in. w zakresie 
stosowania 
nowoczesnych 
technologii 
projektowania 
i wytwarzania. 
RAFAKO jest 
przygotowane 
do sprostania 
wymaganiom tego 
rynku.

jektowania z wykorzystaniem sy-
stemów CAE/CAD/EDM.

Podsumowanie
Współczesny rynek urządzeń ener-
getycznych stawia dostawcom wy-
sokie wymagania m.in. w zakresie 
stosowania nowoczesnych techno-
logii projektowania i wytwarzania. 
RAFAKO jest przygotowane do spro-
stania wymaganiom tego rynku. Go-
towość ta została osiągnięta również 
poprzez wdrożenie nowoczesnych 
systemów komputerowego wspoma-
gania tych procesów. Zastosowanie 
technik komputerowych poprzez po-
prawę efektywności i jakości pracy 
wewnątrz firmy wpływa bezpośred-
nio na właściwości eksploatacyjne 
projektowanych i produkowanych 
wyrobów.
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Rewolucja internetowa sprawi-
ła, że wykonywanie obowiązków 
służbowych nie wymaga bezpo-
średniego kontaktu z  przełożo-
nym czy ze współpracownikami. 
Jeśli tylko mamy połączenie in-
ternetowe, możliwa jest ciągła 
komunikacja. Obecnie nieza-
leżnie od tego, gdzie pracujemy, 
najczęściej komunikacja odbywa 
się za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, którą wysyłamy wiele 
dokumentów.

Zdalny dostęp do sieci firmo-
wej i jej zasobów za pomocą połą-
czeń CheckPoint jest elementem 
kluczowym, dzięki któremu moż-
na realizować swoje codzienne 
zadania. Odeszliśmy już od mode-
lu, w którym, by uzyskać np. do-
stęp do programów firmowych 
czy plików musimy znajdować się 
fizycznie w siedzibie firmy. Teraz 
za pośrednictwem odpowiednio 
skonfigurowanej infrastruktury 
sieciowej możemy tego doko-
nać z  dowolnego miejsca, pod 
warunkiem, że mamy dostęp do 
Internetu.

Największą zaletą takich po-
łączeń jest możliwość pracy zdal-

Rozwój współczesnych form komunikacji, przede wszystkim opartych 
o sieć Internet, sprawia, że w dzisiejszych czasach możemy pracować poza 

siedzibą firmy niemal z każdego miejsca na Ziemi. RAFAKO również korzysta 
z dobrodziejstw takich rozwiązań przy pomocy programu TeamViewer.

Tekst: Maria Manowska, Dyrektor Finansowy, Prokurent, RAFAKO Engineering 
Zdjęcie: Artur Wierzbicki, Starszy Referent, RAFAKO S.A.

nej, tak jak by się znajdowało 
przy własnym biurku. Ponadto 
w przypadku wystąpienia prob-
lemów technicznych, dzięki opro-
gramowaniu TeamViewer, mamy 
zapewnione wsparcie Działu IT, 
umożliwiające techniczną pomoc 
zdalną.

Internet daje nam naprawdę 
wiele możliwości wykorzystania 
w pracy, kolejnym takim udogod-
nieniem i efektywnym sposobem 
komunikacji są wideokonferen-
cje. Obecne rozwiązania wideo-
konferencyjne z  łatwością moż-
na skonfigurować na tabletach, 
smartfonach czy laptopach. Wi-
deorozmowy umożliwiają spot-
kania online współpracowników 
znajdujących się w różnych loka-
lizacjach, zwłaszcza kiedy projek-
ty wymagają szybkiej realizacji.

Dzięki tym wszystkim interak-
tywnym udogodnieniom pracę 
można w  rzeczywistości wyko-
nywać z każdego miejsca. Biorąc 
pod uwagę dzisiejszy rozwój tech-
nologii można śmiało stwierdzić, 
że w przyszłości nastąpi jeszcze 
większy wzrost znaczenia pracy 
zdalnej.

– wiele możliwości



64 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Do zobaczenia!
Czym jest Lifesize i dlaczego możemy pracować z różnych miejsc z Polski i świata w Grupie PBG. 

Rozmowa z Bogusławem Romanowskim, Kierownikiem Działu Helpdesk, RAFAKO S.A.

Tekst i zdjęcia: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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Joanna Januszewska: Od kiedy istnieje moż-
liwość wideopołączeń w RAFAKO?
Bogusław Romanowski: Od ponad 6 lat, gdy 
PBG przejęło akcje RAFAKO i współpraca oraz 
częsta komunikacja między dwoma lokaliza-
cjami stały się priorytetem.

Jakie wówczas istniały rozwiązania techno-
logiczne?
Na początku pracowaliśmy na przekaza-
nych przez PBG urządzaniach firmy Polycom 
(pierwsze dla PBG były zakupione w 2006 roku). 
Później zakupiliśmy nowsze urządzenia mar-
ki Lifesize, na których obecnie pracujemy. 
W RAFAKO jest przyjęte rozwiązanie uzależnio-
ne od sprzętu, na którym pracujemy, natomiast 
w spółce matce mamy już nowsze rozwiązanie 
oparte na chmurze i do niego docelowo dążymy.

Czy jest Pan w stanie powiedzieć, ilu użyt-
kowników korzysta codziennie z  rozmów 
poprzez wideokonferencje?
Średnio kilka razy w tygodniu jestem proszony 
o techniczną pomoc i wsparcie przy połącze-
niach. Oprócz tego około 100 pracowników 
w samym tylko RAFAKO ma zainstalowaną 
specjalną aplikację na komputerze bądź urzą-
dzeniu mobilnym, z której może samodzielnie 
korzystać. Wcześniej, gdy dysponowaliśmy tyl-
ko urządzeniami stacjonarnymi, każde zdalne 
połączenie wymagało dostępu do sali z wideo-
terminalem. Teraz na wspólną wideokonfe-
rencję możemy zaprosić nawet klientów spoza 
organizacji, wysyłając specjalne zaproszenie. 
Wystarczy tylko, że mają dostęp do komputera, 
smartfonu i oczywiście Internetu.

Jakie korzyści płyną z tego dla organizacji 
i dla pracowników?
Przede wszystkim oszczędność. Nie tylko pie-
niędzy, które byłyby wydatkowane na dele-
gacje i podróże, ale przede wszystkim czasu. 
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Choćby obecnie RAFAKO jest zaan-
gażowane w kontrakt w Indonezji. 
Wiele rozmów i uzgodnień odbywa 
się właśnie dzięki wideokonferen-
cjom. A  w  przypadku podróży do 
Indonezji należałoby jeszcze wliczyć 
różnicę czasu!

Co z bezpieczeństwem?
Jest zachowane  – wszystkie połą-
czenia są szyfrowane, a urządzenia, 
z których korzystamy, nie są narażo-
ne na bezpośredni atak z Internetu.

Jakie jeszcze mamy korzyści?
Przede wszystkim z  rozwiązań, 
które mamy, korzystają osoby ma-
jące największy wpływ na funkcjo-
nowanie naszej organizacji, czyli 
przedstawiciele Rad Nadzorczych 
i  Zarządów. Wiele ważnych posie-
dzeń odbywa się z kilku lokalizacji, 
np. z Raciborza, Warszawy czy Ja-
worzna.

Czy zdarzają się kłopoty techniczne?
Do łączenia video konieczny jest 
Internet. O jakości połączenia decy-
duje jego szybkość. Przy prawidłowo 
skonfigurowanych urządzeniach nie 
powinno być problemu. Są oczywi-
ście sytuacje stresowe, które para-
doksalnie zdarzają się wówczas, gdy 
waga spotkania jest istotna. Myślę, 
że to czynnik psychologiczny. W ta-
kich sytuacjach opanowanie, zimna 
krew i wiedza są nieodzowne.

Ważne jest także doświadczenie, 
prawda?
Tak, mam to szczęście uczestniczyć 
od samego początku we wdrażaniu 
i wsparciu technicznym wideokon-
ferencji w RAFAKO. Na samym po-
czątku współpraca rozpoczęła się 
w  gronie kolegów: Jacek Perczyń-
ski, Bruno Sawicz i Maciej Ciesiel-
ski. To oni przekazywali mi zdoby-
tą wiedzę i doświadczenie. Później 
dołączył jeszcze Mateusz Żołyński 
odpowiedzialny za wdrożenie no-
wego systemu Lifesize w Raciborzu. 
W tej chwili Maciej odpowiada za 
funkcjonowanie rozwiązań Lifesize 
w Wysogotowie.

Codziennie nawet 50 użytkow-
ników może korzystać z  rozmów 
video. Jest to niewątpliwe udogod-
nienie, szczególnie gdy korzystamy 
z zapewnionych do pracy urządzeń 
mobilnych. Nawet praca zdalna czy 
wykonywana w szczególnych przy-
padkach z domu jest możliwa.
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OD REDAKCJI
Szczególne podziękowania 
dla wszystkich Panów 
zaangażowanych w pomoc 
przy pracy zdalnej 
pracowników, zwłaszcza 
związanej z łączeniami 
poprzez Lifesize. Dziękujemy 
za radę, przekazaną wiedzę 
i cierpliwość!



68 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

INFO w  wersji 1.0 nie dotarło do 
RAFAKO S.A., ale wersja 2.0 na pew-
no zostanie uruchomiona. Należy 
zaznaczyć, że projekt ten realizowa-
ny jest siłami własnymi IT RAFAKO. 
Kod źródłowy pisze jeden programi-
sta – Łukasz Hamulski, a funkcjonal-
ności i pomysły to dzieło wielu osób. 
Pomysły były zbierane przez lata 
funkcjonowania INFO 1.0.

System będzie dostępny z pozio-
mu przeglądarki internetowej i jest 
zintegrowany z  Active Directory 
(w skrócie AD). AD – to pojęcie pew-
nie wielokrotnie zasłyszane podczas 
rozmów z pracownikami IT. Co to jest 
Active Directory? Spróbuję opisać to 
prosto i bez technicznych szczegó-
łów. AD to usługa, która pozwala 
na konfigurację ustawień systemu, 
zarządzanie użytkownikami, kom-
puterami, drukarkami znajdujący-
mi się w firmowej sieci. Po prostu 
mając konto w  AD, mamy dostęp 
do określonych zasobów i systemów 
w firmowej sieci.

Po co nam INFO i dlaczego będzie 
dla nas wszystkich ważnym syste-
mem?

Dla każdego z  nas to przede 
wszystkim KSIĄŻKA TELEFONICZNA, 
ale też miejsce, gdzie będą zgro-
madzone informacje o  nas, takie 
jak: imię i  nazwisko, stanowisko, 

numery telefonów, e-mail, zajmo-
wany pokój, nasze miejsce w sche-
macie organizacyjnym, informacje 
o naszych absencjach, informacje 
o uprawnieniach, jakie posiadamy 
do systemów, informacje, jaki sprzęt 
służbowy mamy przypisany.

System umożliwia również pod-
gląd naszego wizerunku, co bardzo 
ułatwia załatwianie codziennych, 
bieżących spraw. W przypadku kiedy 
musimy udać się do osoby, której nie 
znamy, wystarczy uruchomić INFO, 
wpisać imię i nazwisko pracownika, 
a jego zdjęcie zostanie wyświetlone 
na ekranie. Wchodząc do pokoju, 
w którym siedzi np. 8 osób, wiemy, 
do której osoby mamy się udać.

Wyświetlenie wizerunku w syste-
mie INFO możliwe będzie po uzy-
skaniu zgody pracowników. Dlate-
go w RAFAKO S.A. wraz z paskami 
płacowymi za styczeń 2018 pracow-

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace programistyczne nad nowym systemem przeznaczonym 
dla wszystkich pracowników Grupy PBG. Jego robocza nazwa to INFO 2.0. Dlaczego 2.0? Bo 

INFO w wersji 1.0 od wielu lat działa i służy pomocą pracownikom spółek z Grupy PBG.

Tekst: Magdalena Bendowska, Dyrektor Departamentu Informatyki Korporacyjnej, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas

System umożliwia również podgląd naszego 
wizerunku, co bardzo ułatwia załatwianie 
codziennych, bieżących spraw. W przypadku 
kiedy musimy udać się do osoby, której nie 
znamy, wystarczy uruchomić INFO, wpisać imię 
i nazwisko pracownika, a jego zdjęcie zostanie 
wyświetlone na ekranie.
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reakcję i  terminowe przedłużenie 
kończących się umów.

Dla pracowników IT – automa-
tyczne blokowanie kont. I  to jest 
właśnie największa korzyść. Kon-
ta w systemie będą blokowane po 
ustaniu stosunku pracy. Nikt już nie 
będzie musiał ręcznie blokować kont 
w systemach. INFO zrobi to za nas. 
Zakończenie umowy o pracę lub in-
nej umowy, jaką mamy zawartą ze 

nicy otrzymali formularz wyraże-
nia pisemnej zgody na publikację 
danych służbowych w Grupie Ka-
pitałowej. Pracownicy pozostałych 
spółek takie zgody podpisywali już 
wcześniej.

Dla pracowników działów HR – 
z  tego systemu pracownicy otrzy-
mają powiadomienia o kończących 
się umowach z miesięcznym wyprze-
dzeniem. Pozwoli to na odpowiednią 
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spółką z GK spowoduje wyłączenie 
kont w  AD i  utratę wszystkich do-
stępów, co przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa. Również przeniesie-
nie pracownika pomiędzy działami 
skutkować będzie utratą uprawnień. 
Jest to bardzo ważna informacja dla 
PRZEŁOŻONYCH, którzy odpowia-
dają za posiadane przez pracownika 
dostępy do systemów. Jeżeli pracow-
nik zostanie przeniesiony z działu 
A  do działu B, to utraci wszystkie 
uprawnienia, które miał w  dzia-
le A. Jeżeli będzie konieczność przy-
dzielenia uprawnień z działu A, to 
przełożony działu B będzie musiał 
ponownie o te uprawnienia zawnio-
skować, podając uzasadnienie.

Dla osób odpowiadających za 
poszczególne udziały na serwerze 
plików – osoby, które tworzą katalog 
na serwerze plików odpowiedzialne 
będą za przydzielanie do tych kata-

OD REDAKCJI
Za realizacją INFO 2.0 stoi 
Łukasz Hamulski, programista 
związany z Grupą PBG od 
kilkunastu lat. Pomysł i prace 
rozpoczęły się pod koniec 
2017 roku i spodziewamy 
się uruchomienia programu 
już niebawem. Gratulujemy 
wszystkim osobom 
zaangażowanym w kreowanie 
nowego narzędzia, 
a użytkownikom życzymy 
owocnego korzystania z jego 
udogodnień.

logów uprawnień i  ich odbieranie. 
Każda taka osoba będzie widziała 
na bieżąco, kto ma dostęp do tych 
katalogów i w każdej chwili będzie 
mogła z poziomu systemu zarówno 
nadać, jak i odebrać uprawnienia.

Poszczególne funkcjonalności 
będą wdrażane w  odpowiednich 
odstępach czasu, a zaangażowane 
w  obsługę danej funkcjonalności 
osoby szkolone.

Mamy nadzieję, że nowy system 
zostanie przez Państwa dobrze 
odebrany i będzie nam służył przez 
kolejne kilka lat, a funkcjonalność 
związana z  zarządzaniem upraw-
nieniami usprawni, a przede wszyst-
kim zautomatyzuje cały proces 
i podniesie bezpieczeństwo.

Jeżeli po uruchomieniu nasuną 
się Państwu pomysły, proszę o ich 
zgłaszanie poprzez system rejestra-
cji zgłoszeń OTRS.
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Jakiś czas temu PBG oil and gas zdecydowało się wdrożyć w firmie program 
SharePoint. Każdy, kto po raz pierwszy słyszał tę nazwę, robił wielkie 

oczy, ale okazało się, że nie taki diabeł straszny jak go malują.

Tekst: Magdalena Adamczyk, specjalista ds. certyfikacji, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas
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Jako że w  tamtym czasie pracowałam 
przy realizacji projektu, zajmując się 
tworzeniem dokumentacji jakościowej 
oraz koordynacją obiegu dokumentacji, 
zaangażowałam się we współudział przy 
wdrażaniu programu w tym właśnie ob-
szarze, na tak zwanym „żywym organi-
zmie”. SharePoint okazał się bardzo po-
mocnym i użytecznym narzędziem pracy.

Czym jest SharePoint?
SharePoint jest wielozadaniową platfor-
mą, pozwalającą na zarządzanie syste-
mem plików i dokumentów przesyłanych 
pomiędzy serwerem a użytkownikiem.

W czym nam pomógł i co go wyróżnia?
Przede wszystkim od samego początku 
dostosowywaliśmy go do naszych potrzeb, 
aby w prosty sposób gromadzić niezbędne 
przy obsłudze projektu informacje, a także 
umożliwić pracę w trybie zdalnym, co jest 
szczególnie pomocne, kiedy zespół znajdu-
je się w różnych lokalizacjach. Stworzyli-
śmy procedurę kodowania tak, aby każdy 
dokument miał swój indywidualny i niepo-
wtarzalny numer ułatwiający nadzór nad 
dokumentacją.

Największą zaletą SharePointa jest 
możliwość tworzenia witryn mogących 
służyć jako bezpieczne miejsce do prze-
chowywania, organizowania i  udostęp-
niania informacji oraz uzyskiwania do 
nich dostępu i pracy na nich z dowolnego 
urządzenia. Wystarczy jedynie być on-line 
i użyć przeglądarki internetowej.

Jak funkcjonuje?
• Pozwala tworzyć interfejs zgodnie z po-

trzebami użytkownika i w zależności od 
struktury organizacyjnej konkretnego 
projektu. SharePoint buduje czytelną 
strukturę i ułatwia zamieszczanie no-
wych dokumentów oraz wyszukiwanie 
plików.
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• Umożliwia podgląd i  edytowa-
nie dokumentów umieszczonych 
w programie.

• Pozwala na pracę nad umieszczo-
nym w programie dokumentem 
równocześnie z innymi osobami.

• Daje możliwość udostępnienia 
dokumentów użytkownikom 
SharePoint.

• Zachowuje wcześniejsze wersje 
dokumentu podczas jego mody-
fikowania.

• Umożliwia wyszukiwanie zarchi-
wizowanych dokumentów.

• Pozwala kopiować i  przenosić 
pliki i  foldery zarówno z  dysku 
użytkownika na platformę, jak 

Największą zaletą 
SharePointa jest możliwość 
tworzenia witryn mogących 
służyć jako bezpieczne 
miejsce do przechowywania, 
organizowania 
i udostępniania informacji 
oraz uzyskiwania do nich 
dostępu i pracy na nich 
z dowolnego urządzenia. 
Wystarczy jedynie być 
on-line i użyć przeglądarki 
internetowej.

i  pomiędzy bibliotekami we-
wnątrz SharePoint.

• Synchronizuje pliki i tworzy kopie 
zapasowe na dysku.

• Zabezpiecza poufne informacje 
oraz umożliwia odpowiednim 
osobom dostęp do informacji 
poprzez nadawanie przez admi-
nistratora uprawnień.

Za co cenimy SharePoint?
Platforma zarządzania plikami po-
zwala na znaczne uproszczenie sy-
stemu obiegu dokumentacji w trak-
cie realizacji przedsięwzięcia. Umoż-
liwia proste i wydajne gromadzenie 
historii tworzenia dokumentacji oraz 
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łatwe wyszukiwanie dowolnego pli-
ku. Program zapewnia bezpieczeń-
stwo archiwum, synchronizuje bazy 
danych i nie pozwala na pomyłkowe 
tworzenie duplikatów dokumentów.

W dobie wszechobecnej cyfryzacji 
nie bez znaczenia pozostaje ograni-
czenie zużycia papieru oraz zajmo-
wanej przez papierowe archiwa po-
wierzchni.

SharePoint, jak każde nowator-
skie rozwiązanie, potrzebuje czasu 
na pełne wdrożenie i dostosowanie 
do potrzeb użytkownika, ale osta-
tecznie pozwala na dużą oszczędność 
czasu i znacznie ułatwia pracę.

Zrzut ekranu pokazuje, w jaki sposób 
funkcjonalność SharePoint została 
dostosowana do projektu – zestawie-
nie korespondencji przychodzącej 
i wysyłanej.

Wyeksportowane 
dokumenty do Excela w celu 
łatwego ich wyszukania.
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mam na imię  
OLA

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  ALEKSANDRY KABUT

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA COR INFANTIS
CEL SZCZEGÓŁOWY:  ALEKSANDRA KABUT

Mam dopiero 6 miesięcy. 
Urodziłam się z atrezją zastawki 
tętnicy płucnej i hipoplazją 
prawej komory serca. W 14. dobie 
życia przeszłam pierwszą ratującą 
życie operację, która trwała prawie 
6 godzin. Po niej bardzo długo 
dochodziłam do siebie. Niestety to nie 
koniec moich problemów. Właśnie teraz 
powinnam przejść kolejny etap leczenia. 
Niestety w Polsce lekarze nie wyznaczyli 
terminu zabiegu. Zrobił to natomiast Profesor 
Edward Malec z kliniki w Munster. Jest to osoba, 
której z pełnym zaufaniem moi rodzice są w stanie 
powierzyć moje serduszko. Dzięki operacji wykonanej 
w wyznaczonym czasie maksymalnie zmniejszy się 
ryzyko powikłań. Rodzice chcą mi pokazać piękno tego 
świata. Nie będzie to możliwe bez Waszej pomocy.

KRS 0000290273
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  KATARZYNY CIEŚLUK

FUNDACJA AVALON
CEL SZCZEGÓŁOWY:  KATARZYNA CIEŚLUK, 1004

Do niedawna byłam pełną 
życia młodą kobietą. Czerpałam 
z niego całymi garściami. Praca, 
marzenia, grono przyjaciół. 
Niestety, znienacka zaatakowała 
mnie choroba. Diagnoza lekarska 
brzmiała jak wyrok. W 2009 roku 
przeszłam dwie operacje guza rdzenia 
kręgowego, w wyniku których doszło do 
uszkodzenia rdzenia i powstał u mnie paraliż 
od pasa w dół. W chwili obecnej jestem po 
pięciu operacjach. W tym roku zaczynam bardzo 
kosztowną rehabilitację neurologiczną metodą 
PNF, która jest skuteczna w moim leczeniu. Wiem, 
że nie będę już chodzić, ale chcę dążyć do w miarę 
normalnego życia.

KRS 0000270809

Mam na imię  
KATARZYNA
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IT HELP – OTRS
Nowe wsparcie dla Grupy PBG

Po połączeniu działów IT w Grupie PBG rozpoczął się proces uwspólniania i ujednolicania narzędzi 
informatycznych, dlatego naturalnym krokiem stały się poszukiwania rozwiązania, które w prosty 
i efektywny sposób mogło obsłużyć wszystkie usługi świadczone przez IT w ramach organizacji.

Opracowała: Patrycja Cichocka-Sigulska, specjalista ds. informatyki, RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Artur Wierzbicki, Starszy Referent, RAFAKO S.A.
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System zapewnia koordynację 
udzielanego wsparcia, główny 
schemat komunikacji w systemie 
OTRS opiera się na zgłoszeniach, 
tzw. ticketach, za pomocą których 
zgłaszane są pytania, prośby 
o pomoc, zamówienia, awarie czy 
skargi użytkowników.

Tomasz Centner i Tomasz Dzięcioł, RAFAKO S.A.

Testowaliśmy różne rozwiązania… Szukaliśmy 
narzędzia, które mogłoby zorganizować przepływ 
informacji między klientami-użytkownikami a IT, 
które pozwoliłoby skategoryzować tematy, a  na-
stępnie obserwować, kontrolować oraz mierzyć 
ich realizację.

Postawiliśmy na platformę OTRS (Open Ticket 
Request System) – system wspiera procesy związane 
z obsługą zgłoszeń w organizacji. Został on stworzo-
ny z myślą o usprawnieniu działania działów takich 
jak wsparcie, sprzedaż, IT czy helpdesk. Z tego roz-
wiązania współcześnie korzystają najwięksi liderzy 
biznesu i nauki na światowym rynku: HP, Porsche, 
Boeing, RTVEuroAGD, Service Plus, POMA…

System jest dostępny w 38 językach, a na świe-
cie odnotowano ok. 150 tys. instalacji. Z  pomocą 
systemu OTRS możliwa jest sprawna komunikacja 
z klientami wewnętrznymi firmy – użytkownikami, 
jak również klientami zewnętrznymi – dostawcami 
oprogramowania i usług. System zapewnia koordy-
nację udzielanego wsparcia, główny schemat komu-
nikacji w systemie OTRS opiera się na zgłoszeniach, 
tzw. ticketach, za pomocą których zgłaszane są pyta-
nia, prośby o pomoc, zamówienia, awarie czy skargi 
użytkowników.

Wraz z wyborem systemu ruszyły prace mające na 
celu przygotowanie listy kategorii, systemów, czyli 
potencjalnych tematów, w których mogą pojawić 
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się zgłoszenia, oraz zidentyfikowanie naszych 
umiejętności i kompetencji, co przełożyło się na 
stworzenie grup realizatorów potencjalnych 
zagadnień. Prace obejmowały również część 
techniczną związaną z instalacją, konfigura-
cją oraz dostosowaniem platformy do naszych 
potrzeb oraz wdrożeniem w całej Grupie PBG, 
zintegrowanie domen w których poruszają się 
nasi użytkownicy, a wszystko z zachowaniem 
polityki bezpieczeństwa systemów informa-
tycznych.

Ostatecznie system został uruchomiony 
pod nazwą IT Help – OTRS w Grupie PBG we 
wrześniu 2017 r. Panel klienta jest dostępny 
w przeglądarce pod adresem: https:// ithelp.
rafako.com.pl. Został również uruchomiony 
nowy adres mailowy do kontaktu z działem IT: 
ITHelp@rafako.com.pl. Jesteśmy otwarci na 
potrzeby użytkowników, zapraszamy do kon-
taktu, przekazywania sugestii i obiecujemy 
dalsze doskonalenie programu.

Widok Panelu Klienta i formularza zgłoszeniowego

 OTRS w liczbach

1969

892
6264

245

6019

klientów zarejestrowanych 
w systemie

zgłoszeń na miesiąc

zgłoszeń zarejestrowanych 
od startu systemu

zgłoszeń w trakcie realizacji, 
w tym:

zgłoszeń zrealizowanych od 
startu systemu

86 oczekuje na odpowiedź 
Biznesu

70 oczekuje na odpowiedź 
od dostawców

84 przypisane w trakcie 
opracowania

5 nowych zgłoszeń

SYSTEM IT HELP

Jesteśmy otwarci na potrzeby 
użytkowników, zapraszamy do 
kontaktu, przekazywania sugestii 
i obiecujemy dalsze doskonalenie 
programu.
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CO DAJE NAM NOWE 
NARZĘDZIE?

UPORZĄDKOWANA 
OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenia mogą być przyjmowane przez różne 
kanały, takie jak e-mail, telefon czy strona www. 
Podstawowe funkcje, takie jak podział zgłoszeń 
na kategorie-kolejki lub nadawanie prioryte-
tów, pozwalają obsługiwać zgłoszenia w sposób 
usystematyzowany i efektywny. Dla każdego 
zgłoszenia jest wyznaczona konkretna osoba, która 
jest odpowiedzialna za realizację i korespondencję 
w danej sprawie.

Zarówno działanie systemu, jak i jego wygląd 
mogą być dostosowane do specyficznych 
oraz zmieniających się potrzeb firmy. Służy 
temu między innymi wbudowany mecha-
nizm szablonów oraz interfejs konfiguracji 
systemu, udostępniający kilkaset opcji 
konfiguracyjnych.

ELASTYCZNOŚĆ

Wbudowany system statystyk i raportowania pozwala 
na tworzenie zestawień i wykresów w oparciu o do-
wolnie zdefiniowane zestawy danych. Pozwala nam 
to na obserwację „wąskich gardeł” w organizacji, na 
ocenę, co należy zmodyfikować, poprawić, co naszym 
klientom sprawia trudność. Ankiety są cennym źród-
łem informacji na temat szybkości i jakości realizowa-
nych zagadnień, ale też sympatii i zadowolenia z pracy 
działu IT. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa dodane 
jako komentarz.

STATYSTYKI, RAPORTY 
I ANKIETY

Dostępne są pakiety rozszerzeń, wprowa-
dzających w systemie dodatkowe funkcje, 
można też w własnym zakresie modyfikować 
i rozwijać moduły. 

MOŻLIWOŚĆ 
ROZBUDOWY

Platforma OTRS jest rozpowszechniana 
bez opłat licencyjnych i współpracuje 
z darmowymi systemami operacyjnymi 
i bazami danych. Wdrożenie systemu 
w firmie zostało przeprowadzone znacz-
nie mniejszym kosztem niż w przypadku 
większości konkurencyjnych rozwiązań.

OSZCZĘDNOŚĆ 
KOSZTÓW
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W połowie 2016 roku została podjęta de-
cyzja o powołaniu Komitetu Sterującego, 
w którego skład weszły następujące oso-
by: Joanna Zwolak (Dyrektor ds. Finan-
sowania), Magdalena Bendowska 
(Dyrektor Departamentu Informatyki 
Korporacyjnej) oraz Katarzyna Na-
czyńska (Dyrektor Biura Zarządzania 
Projektami Wewnętrznymi) oraz dwa 
zespoły zadaniowe: zespół IT oraz zespół 
księgowości z  osobą koordynującą  – 
Jolantą Markowicz (Główna Księgowa).

Proces wdrażania
Po uruchomieniu rejestru faktur 
w V-Desku w czerwcu 2017 r. został roz-
poczęty proces wdrażania obiegu dele-
gacji w tym systemie. Przez cały okres 
wdrożenia pracowaliśmy na podstawie 
specyfikacji technicznej, którą wcześ-
niej opracowaliśmy i dostarczyliśmy 
do producenta systemu V-Desk – firmy 
PrimeSoft Polska.

Moje zadanie w tym projekcie rozpo-
częło się z chwilą dostarczenia pierw-
szych elementów procesu delegacji do 
RAFAKO S.A. Do moich obowiązków na-
leżała m.in. organizacja testów dostar-
czonych mechanizmów. Do grupy testo-
wej należeli również inni pracownicy, 
którzy mocno mnie wspierali w moich 
działaniach, m.in.: Magdalena Sebzda 
(Specjalista IT) oraz wiele innych osób 
z księgowości. Testy odbywały się klika 

Obieg delegacji w V-Desku

W 2016 r. w RAFAKO S.A. odbyło się prawie tysiąc delegacji zagranicznych i niecałe trzynaście 
tysięcy delegacji krajowych. Tak duża liczba podróży służbowych jest mocno związana z profilem 

działalności firmy. W związku z chęcią ujednolicenia obiegu w Grupie Kapitałowej PBG i udoskonalenia 
procesu delegacji podjęto decyzję o przeniesieniu rejestru delegacji do V-Deska.

Tekst: Damian Charuk, Specjalista – młodszy administrator systemów biznesowych, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, Starszy Referent, RAFAKO S.A. 

razy w tygodniu, często zajmowały cały 
dzień. Po zakończeniu każdych testów 
przygotowywałem raport, który był 
przekazywany do Komitetu Sterującego 
oraz producenta V-Deska. Po kolejnych 
poprawkach PrimeSoftu ponownie roz-
poczynaliśmy testy.

Liczne spotkania i szkolenia
Wraz z kolejnymi krokami milowymi 
projektu zespoły zadaniowe spotykały 
się z Komitetem Sterującym, aby omó-
wić napotkane problemy, wyciągnąć 
wnioski i opracować rozwiązania. Po 
dopracowaniu i zatwierdzeniu dostar-
czonego procesu delegacji rozpoczęli-
śmy proces szkoleniowy, który był bar-
dzo intensywny (kilka szkoleń dziennie) 
i trwał kila dni – prawie każdy pracow-
nik wyjeżdża w podróże służbowe, więc 
liczba chętnych osób była duża.

3... 2... 1... Start!
Po szkoleniach wraz z  Komitetem 
Sterującym podjęliśmy decyzję, że 
z dniem 1 listopada 2017 r. rozpoczy-
namy rejestrowanie i rozliczanie dele-
gacji w systemie V-Desk. Pierwsze dni 
po uruchomieniu procesu były bardzo 
napięte – duża liczba telefonów oraz 
maili zalała zespół IT oraz księgowości. 
Rozwiewaliśmy wątpliwości i odpowia-
daliśmy na pytania bardzo intensywnie 
przez kolejny miesiąc.
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Do początku marca pracownicy 
RAFAKO zarejestrowali ponad dwie-
ście delegacji zagranicznych oraz bli-
sko trzy tysiące delegacji krajowych. 
Pytań i problemów z dnia na dzień jest 
coraz mniej.

Co się poprawiło?
Jedną z głównych zalet wdrożenia ob-
sługi podróży służbowych w V-Desku 
jest możliwość łatwego raportowania 
dowolnych informacji.

Każda faktura delegacyjna jest po-
wiązana z  delegacją, co pozwala na 
dokładne kontrolowanie kosztów de-
legacji. Delegacje rozliczane są przy 
pomocy zaszytych w oprogramowaniu 
algorytmów, które ułatwiają codzienną 
pracę księgowości.

W  przypadku zarejestrowania wy-
jazdu zagranicznego każdy pracownik 
ma możliwość zawnioskowania (bez-
pośrednio z delegacji) o uruchomienie 
roamingu i/lub pakietu danych. Zespół 
łączności telefonicznej natychmiast 

po zatwierdzeniu wyjazdu otrzymuje 
informację komu, kiedy i jaką usługę 
uruchomić.

Liczba podpisów na delegacjach zo-
stała ograniczona, dzięki czemu proces 
akceptacji zgody i rozliczenia jest krót-
szy. System automatycznie dostarcza 
informacje o przyczynie nieobecności 
pracownika w biurze, gdy jest w podró-
ży służbowej.

W  przypadku wyboru samochodu 
służbowego automatycznie generuje 
się zadanie w V-Desku, które jest ob-
sługiwane przez Grupę Transportu 
Osobowego – przydzielany jest samo-
chód i pracownik otrzymuje informa-
cję o możliwości odebrania samochodu 
z parkingu.

Podziękowania
Cieszę się, że miałem możliwość uczest-
niczenia w tak ciekawym i stawiającym 
wyzwania projekcie. Dziękuję wszyst-
kim, którzy chętnie zaangażowali się we 
wdrożenie i służyli swoją pomocą.

Liczba podpisów 
na delegacjach 
została ograniczona, 
dzięki czemu proces 
akceptacji zgody 
i rozliczenia jest 
krótszy. System 
automatycznie 
dostarcza informacje 
o przyczynie 
nieobecności 
pracownika w biurze, 
gdy jest w podróży 
służbowej.

Damian Charuk na swoim 
stanowisku pracy
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w sieci
Zastanawiałeś się, jak powstaje 

magazyn, który trzymasz w rękach?

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja PBG 

Zdjęcie: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, 
PBG oil and gas

ogniwo

Oczywiście jest współpraca, zaanga-
żowane osoby, wszystko jak przy stan-
dardowym projekcie. Przygotowujemy 
zdjęcia, artykuły, dzielimy się opiniami 
i finalnie akceptujemy produkt.

Współpracując nad wydaniem, bie-
żące prace i kolejne strony biuletynu 
możemy oglądać i modyfikować, logu-
jąc się do programu Trello z telefonu, 
tabletu czy komputera. Nie ważne, 
gdzie jesteśmy, w tym samym czasie 
mamy dostęp do tych samych informa-
cji. Wszystko to za sprawą aplikacji do 
zarządzania projektami, która od kilku 
już lat towarzyszy nam w kreowaniu 
gazety.
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Dzięki Trello mamy:
• zdjęcia, teksty i  inne materiały 

zamieszczane i  archiwizowane 
w jednym miejscu,

• wymianę myśli i  pomysłów, ko-
munikację w dogodnym dla każ-
dego momencie,

• bieżącą kontrolę nad projektem 
z wglądem w każdy jego etap,

• możliwość nadawania priorytetów,
• możliwość efektywnej współpra-

cy uwzględniającej styl pracy 
każdego z nas.
Co ważne, Trello może być wyko-

rzystywane przy realizacji każdego 
projektu – od indywidualnej tabli-
cy z listą spraw do załatwienia, po 
skomplikowane zadania angażujące 
kilkanaście osób.

Co jest najprzyjemniejsze? Moż-
liwość śledzenia, w  jaki sposób 
poszczególne elementy 
zaczynają tworzyć 
jedną całość, a ostatecznie 
link do gotowego wydania pojawia 

Nie ważne, gdzie 
jesteśmy, w tym samym 
czasie mamy dostęp do 
tych samych informacji. 
Wszystko to za sprawą 
aplikacji do zarządzania 
projektami, która od kilku 
już lat towarzyszy nam 
w kreowaniu 
gazety.

się na jednej z zakładek. Link, ponie-
waż „Ogniwo” oglądamy nie tylko 
na papierze czy w PDF-ie, lecz także 
na cyfrowej platformie publikują-
cej magazyny  – Issuu. Na platfor-
mie można za darmo zamieszczać, 
jak i czytać online wiele publikacji. 

Dzięki Issuu nasz magazyn ma nie-
ograniczoną liczbę czytelników i do-
stępność. Łatwo jest przesłać jego 
zawartość znajomym i klientom.

Dotychczasowe wydania naszego 
biuletynu znajdziesz pod adresem:
https://issuu.com/search?q=Ogniwo
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Funkcjonalność Trello wykorzy-
stujemy także do zarządzania wie-
loma inicjatywami Fundacji PBG. 
Zwieńczeniem tego jest tablica 
podsumowująca działania z  każ-
dego miesiąca i roku. W ten sposób 
archiwizujemy każde przedsięwzię-
cie  – efekt pomysłów i  pracy nas 
wszystkich.

Szukasz rozwiązania, które po-
może Ci ogarnąć wieloaspektową 
pracę w  całość? Zajrzyj na Trello 
i wykorzystując dostępne możliwo-
ści, twórz rozwiązania upraszcza-
jące realizację codziennych zadań 
i długofalowych projektów.

Dzięki Issuu nasz 
magazyn ma 
nieograniczoną 
liczbę czytelników 
i dostępność. Łatwo 
jest przesłać jego 
zawartość znajomym 
i klientom.
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W zamyśle będzie on jednako-
wy dla wszystkich lokalizacji, 
włączywszy także budowy. 
Będzie spełniał wszelkie po-
trzebne funkcjonalności dla 
coraz lepszej komunikacji 
i codziennej pracy.

Po drugiej stronie ekranu 
nowe narzędzie będzie przy-
gotowywał dla nas Tomasz 

W zespole IT zrodził się pomysł, by przygotować dla użytkowników nową odsłonę intranetu.

Tekst: Redakcja

Jany z Działu Systemów Biz-
nesowych.

Zapraszamy do dzielenia 
się pomysłami, co, jak i w ja-
kim celu powinno charak-
teryzować nowy intranet. 
Inicjatywy prosimy zgłaszać 
na adres redakcji bądź bez-
pośrednio do Tomasza. Trzy-
majcie kciuki!

Nowe narzędzie będzie 
przygotowywał dla 
nas Tomasz Jany 
z Działu Systemów 
Biznesowych.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  SZYMONA PIASECKIEGO

FUNDACJA SERCE DZIECKA
CEL SZCZEGÓŁOWY:  ZC 6996 SZYMON PIASECKI

Urodziłem się w sierpniu 2015 
roku. Mam zespół heterotaksji 

– izomeryzm lewostronny oraz 
złożoną wadę serca, tj. m.in.: DORV, 
TGA, ubytek międzykomorowy, 
zwężenie zastawki pnia płucnego, 
nieprawidłowy spływ żył płucnych, 
prawostronny łuk aorty. W związku 
z wadą serca mam także obniżone napięcie 
mięśniowe i wymagam rehabilitacji. Obecnie 
oczekuję na operację. Dzięki rehabilitacji 
dogoniłem w rozwoju fizycznym rówieśników, 
mimo że jestem od nich dużo mniejszy. Bardzo 
często choruję, łapię infekcje, ale dzielnie je znoszę. 
Proszę o wsparcie i dziękuję za okazaną mi do tej 
pory pomoc.

KRS 0000266644

Mam na imię  
SZYMON
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Całą organizacją związaną z nada-
waniem i przyjmowaniem korespon-
dencji zajmują się panie Ewa Stopa 
i Bożena Drużkowska, które są nie-
samowicie pomocne i bardzo dobrze 
zorganizowane. Dzięki ich znajomo-
ści struktury organizacyjnej nawet 
niedokładnie zaadresowane przesył-
ki znajdują swojego właściciela.

Praca w Kancelarii to praca na 
pełnych obrotach. Obsługa procesu 
przepływu przesyłek i koresponden-
cji wiąże się z szeregiem czynności: 
rejestrowanie, adresowanie, pako-
wanie, dystrybucja, a także prowa-
dzenie dokumentacji finansowej 
związanej z  wydatkami, płatnoś-
ciami i alokacją kosztów przesyłek 
(Kancelaria oprócz RAFAKO roz-
licza również faktury za przesyłki 
z innych spółek oraz biur budowy). 
Kancelaria zajmuje się również 
prowadzeniem i  bieżącą kontrolą 
realizacji umów związanych z  jej 
funkcjonowaniem, a  także prenu-
meratą i  rozdzielaniem prasy. Po-
nadto to właśnie Kancelaria obsłu-
guje wiadomości (około 300 maili 
dziennie) przychodzące na skrzynkę 
info@rafako.com.pl, rozsyłając je 
do właściwych adresatów.

Audyt w Kancelarii

Kancelaria Główna RAFAKO to miejsce, przez które codziennie przewija się 
kilkadziesiąt listów, paczek, przesyłek kurierskich. W styczniu bieżącego roku 
został przeprowadzony w niej audyt mający zidentyfikować obszary działań, 

które można zoptymalizować i wspomóc systemami informatycznymi.

Tekst: Aleksandra Królik, Administrator Systemów Informatycznych, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, Starszy Referent, RAFAKO S.A.

W styczniu bieżącego roku w Kan-
celarii Głównej został przeprowadzo-
ny audyt, którego celem była iden-
tyfikacja obszarów działań, które 
można zoptymalizować i wspomóc 
systemami informatycznymi. Obec-
nie podstawowym utrudnieniem 
organizacyjnym jest brak jednoli-
tego systemu rejestracji korespon-
dencji. Powoduje to niepotrzebne 
powielanie wpisów do różnych re-
jestrów. Obieg dokumentów w for-
mie papierowej znacznie wydłuża 
czas dotarcia do adresata. Dlatego 
najważniejszą rekomendacją w tym 
zakresie jest wdrożenie elektronicz-
nego obiegu dokumentów. System 
taki jest o wiele bardziej efektywny 
niż standardowy obieg papierowy, 
a ponadto ułatwia pracę użytkow-
ników.

System elektroniczny zapewnia 
szybkie zarządzanie obiegiem doku-
mentów oraz monitoring statusów 
przesyłek.

Najważniejsze zalety:
• Opcja skanowania dokumentów – 

taki zeskanowany i zarejestrowa-
ny dokument trafiałby jednocześ-
nie do elektronicznego archiwum 
i do uprawnionego pracownika. 



91Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Obieg dokumentów w formie papierowej znacznie wydłuża czas 
dotarcia do adresata. Dlatego najważniejszą rekomendacją w tym 
zakresie jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. 
System taki jest o wiele bardziej efektywny niż standardowy obieg 
papierowy, a ponadto ułatwia pracę użytkowników.
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Można go będzie przekazywać 
dalej w  elektronicznej formie. 
W  przypadku wątpliwości, do 
kogo powinna trafić korespon-
dencja, z takiego systemu można 
będzie wysłać informację do kilku 
adresatów jednocześnie.

• Możliwość generowania kodów 
kreskowych dla korespondencji – 
rejestrowany dokument z nada-
nym kodem kreskowym ułatwia 
zarządzanie dokumentami i po-
zwala na ich jednoznaczną iden-
tyfikację. Dodatkowo stanowi se-
parator dokumentów, co znacznie 
skraca czas podczas skanowania.

• Elektroniczne archiwum, dzięki 
któremu oryginalne dokumenty 
nie będą przekazywane pomiędzy 
różnymi pracownikami. Elektro-
niczna forma zabezpiecza przed 
utratą takiej korespondencji (zgu-
bieniem lub zniszczeniem). Pra-
cownicy powinni mieć możliwość 
zobaczenia i wyszukania w reje-
strze swoich przesyłek i listów, na-
tomiast Kancelaria miałaby pełny 
dostęp do całego rejestru.

Schemat obiegu dokumentów dla poczty wychodzącej

• Kontrola przepływu dokumentów 
(informacja, kto i kiedy odczytał 
dokument).

• Oszczędność czasu traconego na 
robienie kopii i  przekazywanie 
papierowych wersji.

Pozostałe rekomendacje dotyczące 
usprawnień to:
• Faktury przychodzące powinny 

być od razu skanowane i  reje-
strowane w systemie. Skróci to 
czas przepływu faktur pomiędzy 
Kancelarią a Księgowością.

Schemat obiegu dokumentów dla poczty przychodzącej

• Ograniczenie do niezbędnego 
minimum papierowego obiegu 
dokumentów, tak by pracownicy 
nie tracili niepotrzebnie czasu 
na przychodzenie do Kancelarii. 
Krok ten pozwoli to na likwidację 
lokalnych archiwów z niepotrzeb-
nymi papierowymi kopiami do-
kumentów.

• Uporządkowanie i  uaktualnie-
nie instrukcji dotyczących pracy 
Kancelarii i  rejestrowanej kore-
spondencji.
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• Rezygnacja z  rejestru papiero-
wego korespondencji wychodzą-
cej dla Poczty Polskiej i przejście 
na „Elektronicznego Nadawcę”, 
który znacząco usprawnia pro-
ces nadawania przesyłek pocz-
towych.

• Ułatwienie rozliczania faktur za 
przesyłki kurierskie z biur budo-
wy i innych spółek – do Kancela-
rii mógłby być przesyłany wykaz 
listów przewozowych z informa-
cjami potrzebnymi do prawidło-
wej dekretacji kosztów.

• Uporządkowanie skrzynki poczto-
wej „info” poprzez ustawienie fil-
trów antyspamowych i dodatkowe 
wsparcie przy identyfikacji adre-
satów w przypadku wątpliwości.

• Rozważenie możliwości integra-
cji elektronicznego systemu reje-
stracji z dedykowanymi systema-
mi DHL i Fedex.

Faktury 
przychodzące 
powinny być od 
razu skanowane 
i rejestrowane 
w systemie. Skróci 
to czas przepływu 
faktur pomiędzy 
Kancelarią 
a Księgowością.

czyli ilość listów i przesyłek 
zarejestrowanych w 2017 roku.

KANCELARIA W LICZBACH

18 546

9 509

22 654

4 607

rejestr poczty wychodzącej

rejestr korespondencji 
przychodzącej (przesłanej 
Pocztą Polską)

rejestr faktur przychodzących 
listownie

rejestr papierowy 
otrzymanych przesyłek 
kurierskich i paczek

pozycji

pozycji

pozycji

pozycji
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Alicja Kopczyńska
Administrator Systemów Informatycznych, RAFAKO S.A. 

Dlaczego IT?  Uczestniczenie w ciekawych projektach IT 
przynosi mi wiele satysfakcji, ponieważ wymaga dużej kre-
atywności w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Praca 
w IT umożliwia ciągłe doskonalenie swoich umiejętności 
w dziedzinie, która sprawia mi przyjemność.

Co  lubię jeszcze? Lubię podróże oraz fotografię.

Świat IT
Kto jest po drugiej stronie ekranu? Pomagają, wspierają, rozwijają, służą wiedzą 

i doświadczeniem. Dlaczego IT i czy tylko – zapytaliśmy naszych kolegów i koleżanki.

Opracowanie: Redakcja Biuletynu „Ogniwo”

Edyta Konieczny
Główny Specjalista, RAFAKO S.A.

Dlaczego IT? Matematyka 
stosowana była punktem 
wyjścia do zainteresowania 
się informatyką. Dzięki pracy 
w IT ciągle się uczę, doskonalę 
umiejętności, realizuję swoje 
pomysły i poznaję nowe na-
rzędzia informatyczne.

Co lubię jeszcze… Podróżo-
wanie i  gotowanie to moje 
największe pasje. Moja „do-
mowa piekarnia” nieprze-
rwanie funkcjonuje od kil-
kunastu lat. Pomiędzy pracą 
i gotowaniem pływam, upra-
wiam nordic walking oraz 
biegam i jeżdżę na nartach.

Duszko Brkić
Specjalista w Dziale Systemów Biznesowych, RAFAKO S.A 

Dlaczego IT? Programowanie to praca twórcza, mam sa-
tysfakcję, kiedy mój program działa zgodnie z potrzebami 
użytkowników. Ponadto lubię się uczyć nowych technologii.  

Co lubię jeszcze… Spędzanie czasu z rodziną, gry towarzy-
skie, podróże, filmy… 
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Mateusz Ostarek
Kierownik Zespołu, RAFAKO S.A.

Dlaczego IT? Praca w IT to ciągły 
rozwój i podnoszenie własnych kwa-
lifikacji, a to gwarancja nowych wy-
zwań i braku monotonii :)

Co lubię jeszcze… Tutaj chyba nie 
będę oryginalny: podróże, sport, 
koncerty, motoryzacja.

Fryderyk Prętki
Specjalista Informatyk, RAFAKO S.A.

Dlaczego IT? Myślę, że większość zaczynała po-
dobnie, czyli od gier. Moje pokolenie nastolatków 
z końca lat 80. posiadało już Commodore, Atari 
czy nawet Amigę i wspólnie spędzało wieczory na 

„Lemingach”, „Cannon Fodder” i podobnych grach. 
W pierwszej pracy poznałem kolegę studiujące-
go informatykę na UAM-ie, zainteresowałem się 
tym, co robi i okazało się, że to też mnie pasjonuje, 
poszedłem w jego ślady. Zaczęło się od poznawa-
nia podstaw informatyki, nauki języków progra-
mowania z assemblerem, Pascalem i C włącznie, 
a także od pierwszego demontażu i modernizacji 
mojego komputera. Do dzisiaj pamiętam, jakiego 
miałem stracha, żeby niczego nie uszkodzić, jak 
na tamte czasy był to drogi sprzęt. Potem pra-
ca w  Hydrobudowie-9, instalacja pierwszych 
sieci, podłączanie Internetu, ciągłe zdobywanie 
doświadczenia w kontaktach z użytkownikami 
doprowadziły mnie do pracy w  PBG, a  teraz 
w RAFAKO.

Co lubię jeszcze…  Ale nie samą informatyką czło-
wiek żyje. Odskocznią od pracy są dla mnie góry, 
a dokładnie Beskid Niski, niektórzy nazywają je 
pagórkami, ale mi wystarczają. Jedno, co mnie 
w nich zauroczyło, to ich „dzikość”, mało turystów 
na szlakach albo ich brak, opuszczone Łemkow-
skie wioski, małe cmentarze wojenne po pierwszej 
wojnie światowej i noclegi w stodołach na sianie. 
Z biegiem lat pojawiły się tam agroturystyki, co 
ułatwia turystykę i odpoczynek po całym dniu 
z plecakiem. Polecam!

Magdalena Sebzda
Specjalista w Dziale Systemów Biznesowych, RAFAKO S.A.

Dlaczego IT? Matematyk z wykształcenia, pro-
gramista z zamiłowania. Wybrałam IT, ponie-
waż tutaj mogę udoskonalać lub tworzyć nowe 
rozwiązania teleinformatyczne za pomocą 
istniejących technologii, które mogą pomóc 
innym w ich codziennej pracy.

Co  lubię jeszcze… W wolnych chwilach lubię 
być w ruchu, więc zajmuję się roślinkami na 
tarasie,  ruszam na długi spacer lub wkładam 
rolki  i próbuję się nie wywrócić :)
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Pojawienie się rozwiązań IT 
w mojej pracy zostało wymuszo-
ne zmianą i  ewolucją technolo-
giczną, jaką przeszło archiwum 
techniczne Biura Projektowego 
RAFAKO S.A. na przestrzeni mojej 
(28-letniej) pracy w nim.

Obejmując stanowisko kierow-
nika archiwum, miałem 21-oso-
bową ekipę Pań, które zajmowa-
ły się przyjęciem dokumentacji 
technicznej wykonywanej na kal-
ce (opisy projektowe, obliczenia 
wytrzymałościowe, wyszczegól-
nienia i rysunki). Tę dokumenta-
cję opisywaliśmy i po doszyciu do 
kalki kartonu z 2 dziurami wie-
szaliśmy w poszczególnych sza-
fach. Konstruktor prowadzący 
zlecenia przychodził do nas i na 
kartce zlecał nam odbicie, a ra-
czej powielenie dokumentacji na 
produkcję lub do klienta.

Nasza praca polegała na tym, 
aby dany projekt wyszukać w od-
powiednich metalowych szafach, 
skompletować zgodnie z  zamó-
wieniem i  na 4 światłokopiar-
kach (firmy SKALA z Łodzi) od-
bić i utrwalić w 2 amoniakarkach. 
Następnie kolejna ekipa obcinała 
dokumentację, składała i stemp-
lowała odpowiednim zleceniem 
produkcyjnym. Po wykonaniu 
zamówienia chowało się tę doku-
mentację do szaf. To dla zobrazo-
wania, jak się kiedyś pracowało 
fizycznie w archiwum – które no-
tabene zajmowało powierzchnię 
5-krotnie większa niż obecnie.

Obecnie mamy zdygitalizowa-
nych ponad 380 000 rysunków 
i dokumentów. Codziennie skanu-
jemy stare rysunki, obrabiamy je 
w programie I/RAS B, czyścimy 
i wprowadzamy do komputero-
wej bazy ProjectWise, z której na 
bieżąco korzystają projektanci, 
handlowcy i serwis.

Projektanci i  konstruktorzy 
obecnie tworzą rysunki w  pro-
gramie CAD, zapisują w PDF-ie 
i też umieszczają w ProjectWise. 
Emisja dokumentacji odbywa się 
poprzez wypełnienie przez Nich 

Rola IT w archiwizowaniu
W trakcie 45-letniej pracy pana Henryka Rabczuka w RAFAKO nastąpił ogromny przeskok technologiczny 

w dziedzinie tworzenia i archiwizowania projektów. Poznajmy tę ciekawą historię z jego perspektywy.

Tekst: Henryk Rabczuk, Kierownik Sekcji, RAFAKO S.A.

KEDa (Karta Emisji Dokumenta-
cji), a program stworzony przez 
dział NT pozwala go wyplotować 
bezpośrednio do drukarki i  na 
plotery. Posiadamy plotery firmy 
Canon z funkcją automatycznego 
składania rysunków i doklejania 
pasków służących do wpięcia ich 
do segregatora. Potrafimy jednym 
kliknięciem znaleźć „stare i nowe” 
rysunki. Konstruktor jednym 
kliknięciem znajdzie zeskanowa-
ny rysunek, a drugim kliknięciem 

„wyśle go na ploter i odbierze bez 
ingerencji obsługi archiwum.

Tak pracowało się 
kiedyś: światłokopiarka 

podobna do Skali, ale już 
trochę zmodernizowana

Tak pracuje się obecnie: PLOTWAVE 900 – jedyny 
w Polsce ploter z prędkością 13 rys. A0 na minutę
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mam na imię  
IGA

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  IGI RÓŻYCKIEJ

FUNDACJA „JIM”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  #2144 IGA RÓŻYCKA

Tuż po drugich urodzinach 
moi rodzice dowiedzieli się, że 
mam towarzysza życia, jakim 
jest autyzm. Ta diagnoza pozwoliła 
im zrozumieć, z czego wynikają 
u mnie różne trudności w relacjach 
z ludźmi, a także lęk i nerwowość 
w nowych sytuacjach. Rozpoczęłam 
więc terapię. Minął już ponad rok, a ja 
stałam się kontaktowa i ciekawa świata. Jak 
mówią moi terapeuci, mam duży potencjał 
do rozwoju. Dzięki terapiom robię znaczne 
postępy, szybko uczę się mówić i rozumieć moich 
rodziców. Ze względu na problemy jelitowe mam 
ścisłą dietę. Chciałabym jak najlepiej wykorzystać czas 
i wszelkie możliwości terapii, aby w przyszłości pójść 
do normalnej szkoły i być samodzielną. Mam dużą 
motywację do działania. Uwielbiam książki i muzykę.

KRS 0000127075
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Kiedyś wycinki z gazet, kronika filmowa, teraz nowa technologia i bieżąca relacja dokumentująca 
najważniejsze dokonania. Dzięki jakim technikom i narzędziom możemy podziwiać artystyczne 

zdjęcia Elektrowni w Jaworznie, wtajemniczają nas panowie Piotr Karaś i Jarosław Sołtysek.

Tekst: Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu RAFAKO S.A. 
Tekst i zdjęcia: Jarosław Sołtysek, Arte Media

PRACE W KADRZE
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Archiwizacja postępów prac na 
budowie Bloku 910 MW to dla rea-
lizatorów duże wyzwanie. Efektem 
końcowym są zdjęcia i filmy realizo-
wane na bieżąco od jesieni 2015 roku. 
Za całość odpowiada pan Jarosław 
Sołtysek z firmy Arte Media.

Zdjęcia / filmy
Z  uwagi na specyfikę obiektu do 
wykonywania zdjęć fotograficz-
nych oraz filmowych sprawdził 
się aparat z rozdzielczością klatki 
20,1 Mpix, zbliżeniem optycznym 16× 
i ogniskową od 27 do 432 mm. Maksy-
malna wielkość zapisanego zdjęcia 
to 5472×3648 pikseli, co w praktyce 
daje możliwość wydruku offsetowe-
go o szerokości około 45 cm.

Aparat ten pozwala również 
rejestrować filmy w maksymalnej 
rozdzielczości 4K, co daje klatkę 
o wymiarach 384×2160 pikseli. Istot-
ny jest fakt, że zdjęcia wykonujemy 
jednocześnie w dwóch formatach: 
poglądowym (jpg) i RAW. W fotogra-
fii cyfrowej rejestracja zdjęć w for-
macie RAW pozwala na zachowanie 
najwyższej wierności odwzorowania 
obrazu oferowanej przez aparat, da-

Film 1

jąc możliwość późniejszej dokładnej 
obróbki pliku na komputerze.

Zdecydowaliśmy się na format 
video 4K, bo tradycyjny Full HD to 
tylko 1920×1080. A ważne to jest przy 
tak wymagającym obiekcie, którego 
ilość szczegółów jest niewyobrażal-
na. Widać to znakomicie przy uję-
ciach z lotu ptaka realizowanych za 
pomocą drona typu Phantom 5. Pod-
czepiona kamera GoPro rejestruje 
obraz również w rozdzielczości 4K 
(zob. Film 1).

Kamera pozwala również na 
wykonywanie zdjęć poklatkowych, 
czyli w przyspieszeniu. Dzięki temu 
dwugodzinna operacja skraca się do 
paru minut (zob. Film 2).

Ciekawostką może być sposób 
realizacji animowanej wizualizacji 
komputerowej Bloku. Poszczególne 
klatki opracowane i wyrenderowane 
zostały w pracowni komputerowej 
RAFAKO. Docelowo film zrealizowa-
no w rozdzielczości 4K (3840×2160), 
jednak dla potrzeb tej animacji wy-
renderowano klatki w  rozmiarze 
10600×5965 pikseli o przeciętnej wiel-
kości pliku 6 MB. Dało to możliwość 
bezstratnego praktycznie przybliża-
nia i oddalania kamery od obiektu. 
Dodam jeszcze, że na 1 sekundę filmu 

Zdecydowaliśmy się 
na format video 4K, 
bo tradycyjny Full HD 
to tylko 1920×1080. 
A ważne to jest przy 
tak wymagającym 
obiekcie, którego 
ilość szczegółów jest 
niewyobrażalna. 
Widać to znakomicie 
przy ujęciach z lotu 
ptaka realizowanych 
za pomocą drona typu 
Phantom 5. 
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potrzeba było wyrenderować 25 kla-
tek (zob. Film 3).

Montaż / postprodukcja
Z uwagi na to, że przyjęliśmy w rea-
lizacji filmów rozdzielczość obrazu 
4K, musieliśmy być gotowi na to, że 
montaż będzie odbywał się na moc-
nym graficznie skonfigurowanym 
komputerze. Do obróbki filmów uży-
wamy programu z rodziny Adobe – 
Premiere. W związku z tym, że po-

Film 2

Film 3

Film 4

szczególne zarejestrowane ujęcia są 
w tak dużej rozdzielczości, do pracy 
niezbędne są również pojemne dyski 
archiwizacyjne. Do tej pory, zrealizo-
wane zdjęcia zajmują ponad 1,8 TB 
pamięci dyskowej. Dla zobrazowania 
tego przykładu podam, że zapisany 
w formacie 4K film trwający 16 mi-
nut „PODSUMOWANIE_grudzien” 
zajmuje na dysku 4,6 GB, a zapisa-
ny w Full HD (1920×1080) – 644 MB 
(zob. Film 4).

Ciekawostką może 
być sposób realizacji 
animowanej wizualizacji 
komputerowej 
Bloku. Poszczególne 
klatki opracowane 
i wyrenderowane zostały 
w pracowni komputerowej 
RAFAKO. Docelowo 
film zrealizowano 
w rozdzielczości 4K 
(3840×2160), jednak 
dla potrzeb tej animacji 
wyrenderowano klatki 
w rozmiarze 10600×5965 
pikseli o przeciętnej 
wielkości pliku 6 MB.

OD REDAKCJI
Wielkimi krokami 
zbliża się drugie, 
historyczne wydanie 
biuletynu poświęcone 
pracom w Jaworznie. 
Tymczasem 
bądźcie na bieżąco 
z technologią 
i budową!
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Niewątpliwą zaletą mediów internetowych jest ich szybkość. Szybkość dotarcia do odbiorcy. 
Szybkość przetwarzania informacji. Szybkość ich aktualizowania. Niestety czasem także 

szybkość tworzenia. I choć przysłowie „Co nagle, to po diable” jest od Internetu dużo 
starsze, to mam wrażenie, że w sieci doskonale się sprawdza jego znaczenie.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A. 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas

Przeglądając strony www, szukając newsów, 
faktów, opisów wydarzeń, zastanawiamy się 
czasem, jak ktoś mógł napisać takie bzdury… 
Komentarze pod artykułem poprawiają au-
tora, wskazują, że diesel to samochód na olej 
napędowy, że Formuła 1 to wyścigi, a nie rajdy, 
a Szwajcaria formalnie na ma stolicy, i to Brno, 
a nie Genewa jest tam siedzibą rządu… Po ja-
kimś czasie artykuł już poprawiony, a niedo-
uczony dziennikarz śpi spokojnie. Rudolf Diesel 
się nie obrazi, bo dawno nie żyje, Brno i Gene-
wa też za pomyłkę procesu mu nie wytoczą.

No i dzięki Bogu autor pracuje w medium 
internetowym, więc swój artykuł może prze-
cież edytować w każdej chwili. Błąd się skory-

guje i śladu nie ma. Co innego gazeta – gdzie 
wydrukowany – pozostałby dowodem niekom-
petencji. Czy jednak na pewno po internetowej 
pomyłce nie ma śladu? Wszak powiedzenie, że 

„dzisiejsze gazety wyścielą jutrzejsze kubły” 
z siecią niewiele ma wspólnego. Tu wiele zdjęć, 
słów, artykułów – w tym pełnych bzdur – zosta-
je na zawsze. Wystarczy, że ktoś je skopiował… 
I nigdy nie wrócił do wersji poprawionej…

Przykład z  naszego podwórka? Proszę 
bardzo, będzie doskonały, choć z pewnością 
niemiły. 17 dzień stycznia tego roku. Po sieci 
zaczyna krążyć elektryzujące zdanie – „Zatrzy-
mano kierownika spółki budującej elektrownie. 
Jedno zdanie – zaledwie pięć wyrazów. Jednak 
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nieścisłość tego zdania – bo nie posą-
dzam nikogo o celowe przeinaczenie 
faktów, tylko chęć nadania im sen-
sacyjnej treści – skrzywdziła wiele 
osób. A fakt, że pojawiła się w sieci 
i na długo tam zostanie, ową krzyw-
dę potęguję i pokazuje, jak trzeba 
uważać, nim się coś do Internetu 
wpuści.

Zajmijmy się najpierw faktami. 
Kierownik spółki – już tylko to zdanie 
nie ma sensu. Spółką bowiem – zgod-
nie z Ustawą Kodeks Spółek Handlo-
wych kieruje… Zarząd z Prezesem 
na czele, nie żaden kierownik. Kie-
rownik to kierował zakładem pracy, 
ale w PRL-u. Pamiętacie kierowni-
ka szatni z Misia? A kierowniczkę 
spółdzielni mieszkaniowej, którą 
kierownik ciepłowni zapewniał, że 
cały czas pali? To dopiero byli kie-
rownicy! Był też kierownik – technik 
Maliniak, ale już inżynier Karwow-
ski został Dyrektorem Budowy. No 
właśnie. A tu – kilkadziesiąt lat póź-
niej – wielką budową kieruje według 
niektórych… kierownik.

Owszem, mamy w  spółkach 
kierowników. Są bardzo potrzeb-
ni. Kompetentna kadra średniego 
szczebla jest niezbędna do sprawne-
go funkcjonowania. To kogo zatrzy-
mano w końcu? Jednego z kierow-
ników, których jest kilkudziesięciu 
na budowie? Czy jakiegoś wyima-
ginowanego Kierownika Spółki? 
Ano jednego z  wielu, wszędzie się 
trafić może. Czy więc nie lepiej by-
łoby po polsku i zgodnie z prawdą 
napisać  – „Zatrzymano jednego 
z kierowników ze spółki..” czy krócej 

„Kierownika działu (ze) spółki”? 
Lepiej. I  nie krzywdząc nikogo 

domysłami. Bo nie każdy odbiorca 
musi znać nomenklaturę Kodeksu 
Spółek Handlowych. Ale autorzy 

komunikatów wysyłanych do sieci 
powinni. Dlaczego? Ano dlatego, że 
ktoś nie rozumiejący owej subtelnej 
różnicy pomiędzy „kierownikiem 
spółki” a  jej prezesem uzna, że to 
prezesa zatrzymano. A  ktoś, kto 
nie widzi różnicy pomiędzy spółką 
celową a jej spółka matką, pójdzie 
jeszcze dalej i aż strach napisać, co 
pomyśli…

Pierwszą więc reakcją na taki 
błędny komunikat jest jego wypro-
stowanie. Do tzw. zaprzyjaźnionych 
mediów można zadzwonić i napisać, 
by swe informacje zmodyfikowały. 
Do mniej przyjaznych – można wy-
słać takie żądanie, ale efektów się nie 
ma co spodziewać, bo podeprą się 
one tym, że „tylko skopiowały komu-
nikat”. Pozostaje służbom prawnym 
uderzyć z żądaniem zmiany i oczy-
wiście takie wysłano. Komunikat zo-
stał uściślony i teoretycznie powinno 
być po sprawie. Czy aby na pewno?

Niestety nie. Nie bez przyczyny 
mówi się, że informacja raz wprowa-
dzona do Internetu pozostaje w nim 
na zawsze. Czy to faktycznie praw-
da? Czy nie ma sposobu, by zatrzeć 
po sobie ślady w Internecie? Okazuje 
się, że są. Mniej i bardziej skompliko-
wane oraz – mniej i bardziej skutecz-
ne. Niestety najbardziej skuteczne 
są – zdaniem wielu ekspertów – te 
nie do końca zgodne z prawem. Jeże-
li bowiem ktoś sam nie chce usunąć 
nieprawdziwych o nas informacji, 
porady, jakie w tym zakresie znaj-
dziecie (w sieci) są jednoznacznie 
z prawem niezgodne. 

Podobno najbardziej skuteczne 
jest włamanie się na bloga lub stro-
nę, na której znajdują się niepożąda-
ne treści i ich ręcznie usunięcie. Je-
żeli ktoś nie ma takich umiejętności, 
może wynająć kogoś, kto będzie po-

Pierwszą więc reakcją na 
taki błędny komunikat 
jest jego wyprostowanie. 
Do tzw. zaprzyjaźnionych 
mediów można zadzwonić 
i napisać, by swe 
informacje zmodyfikowały. 
Do mniej przyjaznych – 
można wysłać takie 
żądanie, ale efektów się 
nie ma co spodziewać, 
bo podeprą się one tym, 
że „tylko skopiowały 
komunikat”. Pozostaje 
służbom prawnym uderzyć 
z żądaniem zmiany.
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trafił to zrobić. To możliwe poprzez 
odgadnięcie hasła do panelu admi-
nistratora lub znalezienie jakiejś 
dziury lub błędu w  kodzie strony 
i włamanie się na nią w ten sposób. 
Wtedy można usuwać i dodawać tre-
ści wedle własnego życzenia.

Ale ponieważ nie miejsce tu na 
namawianie do przestępstwa  – 
w  myśl zasady „zło dobrem zwy-
ciężaj” – najlepiej oficjalnie zwrócić 
się do administratora strony, który 
za pierwszym lub kolejnym razem 

SPRAWDŹ ŹRÓDŁO
Przeanalizuj dokładnie stronę, sprawdź jej 

misję oraz informacje kontaktowe

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
Nagłówki mogą być prowokacyjne, aby skłonić 

do kliknięcia. Zapoznaj się z całym tekstem

SPRAWDŹ AUTORÓW 
autorze. Sprawdź, 

DODATKOWE ŹRÓDŁA 
Sprawdź, czy podane w linkach źródła

rzeczywiście odnoszą się

SPRAWDŹ DATĘ 
Udostępnianie 

obrazować bieżących wydarzeń.

MOŻE ŻART? 
Jeśli
może być Sprawdź stronę i autora

UWAŻAJ NA STRONNICZOŚĆ 
się własne przekonania

wpływają na obiór informacji.
wiedzieć więcej

AK ROZP    ZNAĆ FAŁSZYWĄ INFORMACJĘ

łumacznie

Infografika przygotowana przez The International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA), pomagająca rozpoznać fake news

może nas posłucha. Ale takie dzia-
łanie będzie skuteczne tylko pod 
jeszcze jednym warunkiem. Musimy 
znać adres strony, na której są owe 
nieprawdziwe informacje. Musimy 
jej administratora odnaleźć. Musi 
mu się chcieć coś zmieniać – teore-
tycznie powinien, ale jeśli powoła 
się, że tak było u źródła, pozostaje 
nam ścigać źródło. Poza tym w sie-
ci pełno automatycznych serwisów, 
które zaciągnęły już informację nie-
ścisłą. 

Niestety, szanse na to, że jakiś 
fake news na zawsze zniknie z sie-
ci, są znikome. Czy wiecie, że twór-
ca Facebooka zatrudnił po aferze 
z fake newsami w czasie ostatniej 
prezydenckiej kampanii wyborczej 
w USA kilkadziesiąt tysięcy osób na 
całym świecie, aby takie informacje 
wyłapywały?

Jesteśmy bez szans? Nie do końca. 
Google pracuje jak automat, i jest kil-
ka metod, by po wpisaniu w wyszuki-
warkę słowa Jaworzno nie otwierały 
się jako pierwsze te mniej miłe newsy, 
tylko ciekawe relacje z postępu prac. 
Najprościej wydać miliony na pozy-
cjonowanie. Najtaniej – paradoksal-
nie – robić swoje. Czyli – budować… 
i ładować. Kolejne artykuły do sieci. 
Przygniecione nowymi informacja-
mi – stare w końcu się gdzieś pod 
nimi schowają. Ale nie łudźmy się – 
szukając tych starych, na pewno 
je i tak znajdziecie. Co brzmi może 
mało optymistycznie, ale zarazem 
pokazuje, do czego prowadzi nieod-
powiedzialne w sieci pisanie.

Niestety, szanse na 
to, że jakiś fake news 
na zawsze zniknie 
z sieci, są znikome. 
Czy wiecie, że twórca 
Facebooka zatrudnił po 
aferze z fake newsami 
w czasie ostatniej 
prezydenckiej kampanii 
wyborczej w USA 
kilkadziesiąt tysięcy 
osób na całym świecie, 
aby takie informacje 
wyłapywały?
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Już teraz możemy przyznać, że 
jednym z  takich skutków jest 
brak umiejętności budowania 
i  podtrzymywania relacji. Kie-
dyś w oczekiwaniu na spotkanie 
biznesowe osoby w nim uczest-
niczące nawiązywały kontakt, 
rozmawiały o  pogodzie, bieżą-
cych wydarzeniach. Dzisiaj wy-
korzystują czas, by polubić wpi-
sy znajomych, których „w realu” 
widziały lata temu… Jeszcze tak 
niedawno wsiadając do tramwa-
ju, można było zaobserwować 
młodzież powtarzającą notatki, 
czytających gazety, słuchających 
muzyki. Ich miejsce zajęli ci, dla 
których smartfon jest jedynym 
punktem odniesienia.

W  odpowiedzi na to niepoko-
jące zjawisko jedna z  telewizji 
śniadaniowych zrobiła mały eks-
peryment. Szukano przechodniów, 
dla których informacje płynące ze 
smartfona były ważniejsze niż za-
grożenia wynikające z konieczno-
ści przejścia przez ulicę. Efekt – cał-
kiem spora grupa nieuważnych.

Problem, który serwuje wirtu-
alny świat, to natychmiastowa 
gratyfikacja. Dlaczego problem? 
Ponieważ życie w realnej rzeczy-
wistości składa się z czekania. Ro-

dzice czekają na dziecko, które 
ma przyjść na świat. Czekamy 
na wiosnę, lato, zmieniające 
się pory roku. Na wynik egza-
minu, na odpowiedź w sprawie 
rozmowy o  pracę. Na rezultat 
badania lekarskiego i  efekty 
podjętego leczenia. Nic nie dzieje 
się jak za dotknięciem magicznej 
różdżki. Budujemy relacje, któ-
re w przyszłości okażą się dobrą 
inwestycją. Zdobywamy wiedzę, 
realizujemy się zawodowo, by 
osiągnąć wynik, do którego 
dążymy. W wirtualnym świecie 
wszystko i wszyscy są dostępni 
na wyciągnięcie ręki, za pomo-
cą jednego kliknięcia. Poczucie 
własnej wartości buduje się za 
pomocą jednego komentarza 
i kilku „lajków”. Już nawet cze-
kanie na kolejny odcinek serialu 
nie jest problemem.

W prowadzonych badaniach 
naukowych na temat screening 
addiction odnotowano rekordzi-
stów, którzy poza krótką drzem-
ką, przerwą na toaletę i byle jaki 
posiłek nie odchodzili od kompu-
tera. Byli i tacy, którzy skarżyli 
się na dolegliwości fizyczne  – 
bóle karku czy nadgarstków. To 
ekstrema, jednak syndromy uza-

Już nie tylko uzależnienie od komputera, gier komputerowych czy telewizji, lecz 
także screening addiction, czyli uzależnienie od ekranu, jest niepokojącym zjawiskiem, 

którego skutki dla naszego zdrowia poznamy dopiero w przyszłości.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas

Problem, który serwuje 
wirtualny świat, to 
natychmiastowa 
gratyfikacja. Dlaczego 
problem? Ponieważ życie 
w realnej rzeczywistości 
składa się z czekania. 
Rodzice czekają na 
dziecko, które ma przyjść 
na świat. Czekamy na 
wiosnę, lato, zmieniające 
się pory roku. Na wynik 
egzaminu, na odpowiedź 
w sprawie rozmowy 
o pracę. Na rezultat 
badania lekarskiego 
i efekty podjętego leczenia. 
Nic nie dzieje się jak za 
dotknięciem magicznej 
różdżki.

SCREENING ADDICTION, 
czyli uzależnienie od ekranu
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leżnienia widoczne są znacznie 
wcześniej. Konieczne jest zatem 
zdanie sobie z nich sprawy oraz 
podjęcie odpowiednich kroków, 
zanim będzie za późno dla nas 
i naszych najbliższych.

Objawy uzależnienia od 
ekranu są podobne do 
towarzyszących innym 
formom uzależnień – od 
hazardu, zakupów czy 
używek. Leczenie opiera się 
na podobnych zasadach. 
Jak w pozostałych 
przypadkach, także i tu 
osoba, której problem 
dotyczy, zdecydowanie 
zaprzecza jego istnieniu. 
Są jednak symptomy, które 
sygnalizują, by pomyśleć 
o leczeniu. 

zostałych przypadkach, także 
i tu osoba, której problem doty-
czy, zdecydowanie zaprzecza jego 
istnieniu. Są jednak symptomy, 
które sygnalizują, by pomyśleć 
o  leczeniu. To m.in. przekracza-
nie zaplanowanego czasu przed 
ekranem, trudności z przekiero-
waniem uwagi na inną niż „ekra-
nowa” aktywność czy przymus 
naładowania urządzenia, gdy 
tylko siądzie bateria.

Zróbmy mały eksperyment: 
W  jaki sposób wykorzystujemy 
czas w ciągu doby?

Jeśli prowadzimy zdrowy tryb 
życia, śpimy 8 godzin. Wstaje-
my, potrzebujemy 1 godzinę, by 
przygotować się do pracy, zjeść 
śniadanie. Pół godziny zabiera 
nam dotarcie do pracy, w której 
spędzamy 8 godzin. To już 17.5 
godziny z 24. Wracamy do domu, 
kolejne pół godziny. Przygoto-
wujemy posiłek, jemy go, mija 
godzina. Godzinę przeznaczamy 
na sport, doliczamy po 30 minut 
na przygotowanie się, przebranie, 
prysznic. Wykorzystaliśmy 21 z 24 

Objawy uzależnienia od 
ekranu są podobne do towarzy-
szących innym formom uzależ-
nień – od hazardu, zakupów czy 
używek. Leczenie opiera się na 
podobnych zasadach. Jak w po-
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Jeśli jednak zaraz po przebudzeniu spoglądasz 
w ekran smartfonu zamiast w oczy ukochanej 
osoby, czas zainwestować w budzik i zmienić 
przyzwyczajenia!

godzin. Dwie godziny przeznaczamy 
dla żony, męża, dzieci. Zostaje jesz-
cze jedna, którą spędzamy… przed 
ekranem.

To niewinny nawyk, który powi-
nien być ostrzeżeniem. Jeśli jednak 
zaraz po przebudzeniu spoglądasz 
w ekran smartfonu zamiast w oczy 
ukochanej osoby, czas zainwesto-
wać w  budzik i  zmienić przyzwy-
czajenia!
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mam na imię  
PAWEŁ

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  PAWŁA KULIKA

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  32356 KULIK PAWEŁ

Urodziłem się 2 marca 2017 r. 
w Bytomiu. Teraz mieszkam 
w Jejkowicach z mamą, tatą 
i starszym bratem. Urodziłem się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową. 
Potrafię ruszać nóżkami, ale słabo. Jeśli 
będę dużo ćwiczył, mam duże szanse 
stanąć na nogi. Ćwiczę więc codziennie, 
chodzę na basen i wyjeżdżam na turnusy 
rehabilitacyjne. Wszystko to bardzo dużo 
kosztuje, więc jeśli chcesz, żebym był zdrowszy, 
silniejszy i mógł w przyszłości realizować swoje 
marzenia, możesz mi w tym pomóc poprzez 
podarowanie 1% podatku. Może to właśnie twoja 
złotówka zadecyduje o tym, że kiedyś postawię swój 
pierwszy krok.

KRS 0000037904
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  AGATY KOLLAR

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  25272 KOLLAR AGATA

Mam 9 lat. Od 6 lat mam 
zdiagnozowany autyzm. 
Autyzm – „Patrząc na 
zewnątrz, trudno zrozumieć. 
Patrząc od wewnątrz, trudno 
wyjaśnić”. Podaruj mi 1% swojego 
podatku na moją rehabilitację.

KRS 0000037904

mam na imię  
AGATA
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Rozwój łączności między ludźmi 
datuje się od początku cywilizacji 
na ziemi. Najstarszą formą łącz-
ności jest „poczta”. Znane są listy 
pochodzące z epoki pisma klino-
wego. Przesyłkę przynosili piesi 
posłańcy, potem poczta konna, 
zaprzęgowa. Do przekazania in-
formacji od dawna służyły syg-
nały optyczne (światło), dym oraz 
dźwięki – bębny i trąby.

Era znaków i sygnałów wizu-
alnych oraz dźwiękowych rozwi-
jała się miliony lat temu (homo 
erectus), a rozwój mowy artyku-
łowanej nastąpił 100 tys. lat temu 
(homo sapiens).

Era pisania drukiem to XV 
do XVIII wieku. Natomiast druk 
zmechanizowany to XVIII wiek. 
XIX wiek przyniósł kilka przeło-
mowych w tej dziedzinie wyna-
lazków. I tak: telegraf elektromag-
netyczny (Samuel Morse) oraz 
telefon (Aleksander Bell).

Wiek XX to łączność bezprze-
wodowa. W  1914 roku w  Belgii 
uruchomiono pierwszą radiosta-
cję, a w 1926 roku nadana została 

Tekst: Ryszard Lewicki, „Rylew”, Fundacja PBG 
Zdjęcie: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG, 

aplikacja SkyView

w Wielkiej Brytanii pierwsza au-
dycja telewizyjna.

Przełomowym momentem 
w nawiązywaniu łączności było 
wystrzelenie satelity telekomuni-
kacyjnego i zastosowanie świat-
łowodów.

Jako rewolucję w rozwoju ko-
munikacji określa się stworzenie 
podstaw telekomunikacji kompu-
terowej, a co za tym idzie, rozwój 
sieci internetowej, poczty elek-
tronicznej, krótkich wiadomości 
tekstowych – sms oraz multime-
dialnych – mms itd.

Druga połowa XX wieku to dy-
namiczny rozwój TV satelitarnej, 
kablowej, cyfrowej. Pojawiły się 
taśmy i kasety analogowe oraz 
płyty CD i DVD.

Tyle moich mądrości na temat 
rozwoju łączności.

Ja przypominam sobie moje 
dzieciństwo, gdzie oprócz radia 
niczego dostępnego nie było. 
Rodzina miała dla siebie dużo 
czasu, przy posiłkach były oma-
wiane sprawy bieżące, były żarty 
i śmiech. Potem wspólne spacery, 
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W Chinach i Szwecji są dla mło-
dzieży obozy odwykowe od komórek. 
Może to dobre metody, bo trzeba nas 
ratować.

I  na koniec ciekawostka. Jaką 
drogę przebywa nasz głos od słu-
chawki zwykłego aparatu analogo-
wego z  jednej małej miejscowości 
w Polsce do telefonu komórkowego 
wujka w Australii? Najpierw pląta-
nina kabli prowadzi do najbliższej 
centrali, dalej głos płynie do stacji 
satelitarnej i w przestrzeń kosmicz-
ną od jednego satelity do drugiego. 
Potem spływa na ziemię do Australii, 
dalej biegnie do masztu nadawczego 
i znów drogą powietrzną do anteny 
telefonu komórkowego trzymanego 
w dłoni przez wujka w Australii.

Przełomowym momentem w nawiązywaniu 
łączności było wystrzelenie satelity 
telekomunikacyjnego i zastosowanie 
światłowodów.

niezapomniane wieczory, rozmowy 
i wspólny kontakt.

A  teraz przy stole też siedzi ro-
dzina, wszyscy w rękach trzymają 
komórki, lecą gry i sms-y, panuje ci-
sza. Teraz stypa to radosna impre-
za w stosunku do tych milczących 
i smutnych młodych ludzi trzyma-
jących bez przerwy komórki czy lap-
topy i powoli, powoli, jak stwierdzają 
neurolodzy, uciekających w myślowy 
i  życiowy niebyt. Strach pomyśleć 
o następnym pokoleniu.
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O bezpieczeństwie w sieci napisano tomy książek. Powstały tysiące artykułów, wiele godzin w radiu 
i telewizji także na to poświęcono. I co? Ano nic, bo wciąż nowi użytkownicy wchodzą do sieci, a wraz z nimi 

ich dane… Cała nadzieja w tym, że Ci, którzy z siecią są za pan brat od dziecka, będą mądrzejsi od nas…

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A. 
Zdjęcia: Anna Matuszak. koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas
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Podstawa bezpieczeństwa to… świa-
domość. Trzeba mieć świadomość, 
że w Internecie udostępniamy infor-
macje o sobie nie tylko samodzielnie. 
Czyli publikując zdjęcia, statusy czy 
komentarze. Zostawiamy tam tak-
że ślad w  sposób automatyczny. 
Sieć zapamiętuje zestaw informacji 
wpisywanych do przeglądarek. Ja-
kich? Ano – poza tym czego szukamy, 
także adres IP, nasz język, ba, nawet 
czcionki, jakich używamy. Poza tym 
ślad zostaje też po używanych apli-
kacjach – oto choćby lokalizacja – 
np. przez Endomondo, Maps.

A nie dziwi Was, skąd Google tak 
doskonale dobiera Wam reklamy? 
Wczoraj pisaliście maila do kolegi 
z pytaniem, jakie poleciłby buty dla 
początkującego narciarza, a dziś – 
proszę, na ekran wskakuje reklama 
nie tylko producenta butów, lecz 
także sklepu w pobliżu. Rozwiązanie 
zagadki jest proste. Jeśli pisaliście 
z poczty Gmail, to wasz mail został 
zeskanowany i  na podstawie naj-
częściej występujących słów Google 
dobrało Wam reklamy, korzystając 
przy okazji z wiedzy o Waszej loka-
lizacji.

Myślicie, że niektóre aplikacje 
w  smartfonie żądają np.  dostępu 
do listy kontaktów czy kalendarza 
ot tak sobie? Nic bardziej mylnego. 
Sądzicie, że wyłączenie lokalizacji 
uczyni Was anonimowymi? Znów 
błąd. Smartfon, nawet przy wyłączo-
nym GPS, zapamięta lokalizacje na 
podstawie sieci Wi-Fi, które wykryje 
w różnych miejscach, nawet jeśli się 
z nimi nie połączycie.

Orwelowskie fantastyki stają się 
coraz częściej faktem, czy tego chce-
my czy nie. Bo nawet jeśli sami wy-
łączymy telefon, smartfony naszych 
dzieci doskonale poradzą sobie ze 

zdemaskowaniem miejsca naszego 
pobytu. A jeśli naprawdę chcecie się 
ukryć przed światem i  zakopiecie 
telefon na plaży, nie zapominajcie 
o… nowoczesnych aplikacjach w sa-
mochodzie, który Was na tę plaże 
przywiózł.

Nasze dane gromadzą różne fir-
my, ot choćby operatorzy sieci ko-
mórkowych, producenci telefonów 
i oprogramowania, dostawcy usług 

Orwelowskie 
fantastyki stają 
się coraz częściej 
faktem, czy tego 
chcemy czy nie.
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internetowych, agencje reklamowe. 
Dzięki profilowanym reklamom za-
robią na tym dziś – proponując nowy 
telefon czy usługę, albo jutro – wy-
syłając reklamę banku czy ubezpie-
czenia. A do wszystkiego cały czas 
będą miały dostęp wszelkie służby 
państwowe. Opowieści o tym, że ZUS 
wyśledził „chorego” na wakacjach 
już dawno przestały być plotkami 
spod biurowej kserokopiarki czy 
automatu z kawą.

Jak widać, na wiele informacji 
w sieci wpływu nie mamy, ale czy 
naprawdę jest aż tak źle, czy nic już 
od nas nie zależy? Ależ nie, zależy 
od nas bardzo dużo, tylko że myśleć 
o tym, co o nas w sieci można znaleźć, 
trzeba z wieloletnim wyprzedzeniem. 
Czyli ze świadomością, że to, co dziś 
wrzucimy, zostanie tam na lata. Nie 
tylko na godzinę.

Niedawno przekonała się o tym 
pewna młoda dama, która wrzuci-
ła do sieci zdjęcia biustu (swojego) 
po operacji powiększenia go. I  co 
z tego, że zaraz je skasowała, skoro 
kto chciał, zapisał i dalej udostępnia. 
Ku wściekłości owej pani i złośliwe-
mu rechotowi komentujących w sieci 
(a jakże) wynik operacji znajomych 
dość znanego partnera owej pani. 
Tyle że tu znów uwaga. Anonimowe 
komentarze już dawno w wielu przy-
padkach wcale nie są anonimowe… 
Nadszedł czas karania za hejt w sie-
ci – i bardzo dobrze zresztą. A odszu-
kanie autora jest tylko kwestią czasu 
i zaangażowania specjalistów.

Niezależnie jednak od intencji, 
udostępnianie danych na swój temat 
może mieć poważne konsekwencje – 
zresztą nie tylko dla nas samych. 
A owe konsekwencje bywają krótko- 
i  długoterminowe. Zamieszczenie 
na YouTube filmu z imprezy może 

się wydawać świetnym pomysłem 
w dniu jej trwania, ale kiedy naza-
jutrz usłyszymy w pracy komenta-
rze, najchętniej skasowalibyśmy 
go bezpowrotnie. Podobnie z  osią 
czasu – coś, co dziś wydaje się nam 
zabawne, kiedy zaczynamy piasto-
wać poważne stanowisko okazuje 
się niezłym kłopotem. A co zamieści 
licealista czy student, kiedyś może 
obejrzeć potencjalny pracodawca 
w trakcie rekrutacji…

Internet jest jak kopalnia wiedzy 
o nas – nie mamy wpływu na to, co 
kto o nas „wykopie” i jakie wyciągnie 
z tego wnioski. Bo to, co opublikowa-
ne w sieci, przestaje być pod naszą 
kontrolą i może być wykorzystane 
przeciwko nam. Albo znajomym, 
których ktoś na takich materia-
łach odnajdzie. Dlatego ostrożnie 
z otwartością, zdjęciami, filmami i… 
poglądami – szczególnie skrajnymi. 
No chyba, że taki mamy cel.

Czy więc można się jakoś chronić? 
Jest kilka zasad, które pozwolą nam 
zwiększyć bezpieczeństwo w sieci, 

Internet jest jak 
kopalnia wiedzy 
o nas – nie mamy 
wpływu na to, co 
kto o nas „wykopie” 
i jakie wyciągnie z tego 
wnioski. Bo to, co 
opublikowane w sieci, 
przestaje być pod 
naszą kontrolą i może 
być wykorzystane 
przeciwko nam. Albo 
znajomym, których 
ktoś na takich 
materiałach odnajdzie. 
Dlatego ostrożnie 
z otwartością, 
zdjęciami, filmami 
i… poglądami – 
szczególnie skrajnymi. 
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ale napisane dziś, mogą być mało 
aktualne jutro, co najlepiej pokazują 
komunikaty z banków, ostrzegają-
ce przed coraz nowymi metodami 
hakerów.

Ważne, by nie przesadzać z ujaw-
nianiem danych i podawać tylko te, 
które są niezbędne do wykonania 
konkretnej usługi. Posługiwanie się 
w sieci nazwiskiem zamiast nicka 
też nie jest zbyt mądre, podobnie jak 
publikowanie intymnych informacji, 
o zdjęciach nie wspominając. 

Kupujesz w sieci – ok, dziś trudno 
tego uniknąć, ale kupuj w sklepach, 
które gwarantują bezpieczeństwo 
danych, poprzez odpowiednie ozna-
kowanie stron płatności – i nie po-
dawaj danych karty – a szczególnie 
kodu CVC mailem. Pamiętaj też, że 
to, co kupujesz w sieci zawsze zosta-
wia ślad. Ten medal ma jednak dwie 
strony, bo dzięki temu policja i inne 
służby mogą namierzyć sprzedają-
cych i kupujących nielegalne środki 
czy materiały.

Korzystając z Facebooka, trzeba 
odpowiednio ustawić prywatność. 
Im mniej będzie tam informacji 
publicznych – tym lepiej. Podawanie 
o sobie informacji w sposób automa-
tyczny też nie jest najlepszą metodą 
ochrony prywatności – no bo cały 
świat wie, gdzie jesteś, jeśli pozwolisz 
się automatycznie oznaczać w tym 
czy innym miejscu.

Nie korzystaj z serwisów społecz-
nościowych, w których usługodawca 
nie gwarantuje Ci zachowania pry-
watności danych podanych do jego 
wiadomości – ot choćby niektórych 
portali randkowych. Nie wiesz, co 
z nimi zrobi dostawca usługi, szcze-
gólnie jeśli nie jest to znana na ryn-
ku firma. Nie wiesz też, kto może się 
włamać do Twego komputera, stąd 
apel o nieprzechowywanie wszyst-
kiego  – szczególnie haseł do kont 
bankowych  – na twardym dysku 
urządzenia, które jest podłączone 
do sieci. A w szczególności takiego, 
które łączy się z publicznym WiFi.

Korzystając 
z Facebooka, trzeba 
odpowiednio ustawić 
prywatność. Im mniej 
będzie tam informacji 
publicznych – tym 
lepiej. Podawanie 
o sobie informacji 
w sposób 
automatyczny też 
nie jest najlepszą 
metodą ochrony 
prywatności – no bo 
cały świat wie, gdzie 
jesteś, jeśli pozwolisz 
się automatycznie 
oznaczać w tym czy 
innym miejscu.



119Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Dość dawno wymyślono ze-
wnętrzne dyski, właśnie między in-
nymi po to, by informacje z laptopa 
nie dostały się w niepowołane ręce. 
Czasami dzieje się tak, bo ktoś nam 
sprzęt ukradnie, ale znacznie częś-
ciej, bo zostawiliśmy w sieci ślady, 
wchodząc na nieodpowiednie stro-
ny. Jakie są nieodpowiednie? Trudne 
pytanie, bo każda nieznana może się 
taką okazać, choć każdy wie, o jakie 
szczególnie chodzi…

I na koniec już. Gdy korzystacie 
z  przeglądarki internetowej, a  nie 
chcecie, by ktoś mógł sprawdzić, co 
w sieci robicie, trzeba włączyć „tryb 
prywatny”. I usuwać historię przeglą-
dania – kosztem nawet własnej wygo-
dy, bo oczywiście cieszy nas, że nam 
komputer podpowiada adres lub pa-
mięta hasło, ale skoro podpowiada 
nam, to dlaczego nie ma innym… 

Warto też zajrzeć do folderu tym-
czasowych plików internetowych – 
pamięci podręcznej. Je też trzeba 
usuwać regularnie, bo w tymczaso-
wych plikach internetowych mogą 
być przechowywane fragmenty od-
wiedzanych stron internetowych, 
obrazki czy pliki wideo. Ta normalnie 
bardzo przydatna funkcja, przyspie-
sza ponowne uruchomienie strony, 
ale za cenę odarcia nas z anonimo-
wości.

To samo z plikami cookies. Uży-
teczne dla administratora, a czasem 
także użytkownika (np. pamiętają, 
co wkładamy do koszyka w interne-
towym sklepie), stopniowo są gro-
madzone przez zewnętrzne firmy 
i dają o nas dość dokładny obraz. Ge-
neralnie trzeba pamiętać, że Wasza 
przeglądarka wcale nie chce, żeby-
ście byli anonimowi, bo… z tego żyje.

Trzeba też mieć świadomość, że 
oprócz przeglądarek internetowych 

w systemie są także programy, które 
z definicji gromadzą nasze prywatne 
dane i aby je stamtąd usunąć, trzeba 
nieco więcej zaangażowania. Ale in-
strukcje do np. Flash Playera i opis, 
jak usunąć zgromadzone tam dane 
znajdziecie… w  sieci. Znajdziecie 
tam też programy, które nie tylko 
zacierają ślady w Internecie, lecz tak-
że opróżniają listę ostatnio otwiera-
nych plików. Są też takie, które tworzą 
fikcyjne profile, pozwalając pozostać 
w sieci zupełnie anonimowym albo 
choć… prawie anonimowym.

Generalnie trzeba 
pamiętać, że Wasza 
przeglądarka wcale 
nie chce, żebyście 
byli anonimowi, 
bo… z tego żyje.
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Na co dzień nowoczesne technologie możemy wykorzystywać dla 
ułatwienia sobie życia. Powstało wiele bardzo przydatnych aplikacji, 

które pomogą nam oszczędzić czas, nerwy i pieniądze.

Tekst: Magdalena Bendowska, Dyrektor Departamentu Informatyki Korporacyjnej RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Materiały promocyjne producentów

STOCARD
To aplikacja, która zastępuje nam nasze 
„wypchane” kartami lojalnościowymi portfele. 
Zamiast nosić przy sobie wszystkie karty, możemy 
zeskanować kody kreskowe z naszych kart 
i przechowywać je w tej aplikacji. Zeskanowaną 
kartę możemy udostępniać rodzinie i znajomym, 
wysyłając ją e-mailem, MMS-em lub za pomocą 
komunikatorów, z których korzystamy codziennie.
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Bezprzewodowe gniazdka zdalnie sterowane 
przez WI-FI
Rynek obecnie oferuje różne modele takich urządzeń. Jak 
to działa? Gniazdko WIFI podłącza się do istniejącego 
gniazdka z prądem, następnie należy podłączyć go 
do domowej sieci WI-FI, zainstalować aplikację 
do zarządzania gniazdkiem na swoim telefonie 
(Android / iOS) i możemy sterować pracą gniazdka 
w czasie rzeczywistym (włączanie / wyłączanie). Możemy 
z każdego miejsca na świecie włączać i wyłączać 
np. lampę podczas naszej nieobecności w domu, tak 
aby wywołać wrażenie czyjejś obecności. Niektóre 
urządzenia tego typu mają możliwość zaprogramowania 
harmonogramów w taki sposób, aby automatycznie 
włączać i wyłączać urządzenia elektryczne, np. zapalanie 
światła po zmroku czy też gaszenie o poranku.

PAN PARAGON 
Korzystanie z tej aplikacji to koniec z szukaniem, gdzie 
schowaliśmy paragon za buty, które się rozkleiły i chcemy 
je reklamować. Uruchamiamy aplikację i mamy w niej 
wcześniej zeskanowany paragon. Aplikacja umożliwia 
wprowadzenie takich danych jak: data zakupu, sklep, 
w którym go dokonaliśmy, data końca gwarancji, cena. 
W aplikacji oprócz skanu paragonu możemy również 
umieścić zdjęcie zakupionego towaru. Zeskanowany 
paragon możemy również wydrukować z poziomu aplikacji.
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Flightradar24 Flight Tracker
Aplikacja pokazująca lokalizację samolotów na mapie w czasie 
rzeczywistym. W aplikacji znajdziemy następujące informacje: 
miejsce startu, trasa lotu, miejsce lądowania, numer lotu, 
typ statku powietrznego, pozycja, wysokość, kierunek lotu 
i prędkość – to wszystko naniesione na mapy Google. Można 
również odtworzyć w przyspieszonym tempie loty z przeszłości 
po wybraniu linii lotniczej, typu statku powietrznego, rejonu 
czy lotniska. Serwis jest dostępny poprzez stronę internetową 
oraz na urządzeniach mobilnych poprzez aplikacje.

moBILET
To aplikacja, która umożliwia zakup biletów na przejazdy 
środkami komunikacji zbiorowej oraz pozwala płacić za 
faktyczny czas postoju w strefach płatnego parkowania. 
Usługa dostępna jest w wielu miastach Polski i ciągle 
przyłączane są kolejne. Aby móc korzystać z usługi 
płatności za parkowanie, musimy założyć konto 
i zarejestrować samochód i jednocześnie oznakować pojazd 
poprzez naklejenie stosownej winiety lub wyłożenie jej 
wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny 
dla kontrolującego.
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Poniedziałkowy poranek. 
Pomiędzy kolejnymi łykami 
gorącej kawy nerwowo prze-
trząsasz mieszkanie w poszu-
kiwaniu kluczyków. Nie ma 
ich w kieszeniach, w torebce, 
na stole, pod stołem… Wska-
zówki zegara są nieubłagane, 
jeszcze chwila, a znów spóź-
nisz się do pracy! Niezły po-
czątek tygodnia.

NotiOne – rozwiązanie kluczowych 
problemów

Czas to pieniądz, jak mówi znane powiedzenie. Jedną z najbardziej konusmujących nasz czas czynności 
jest poszukiwanie zapodzianych przedmiotów. Z pomocą przychodzą nam nowe technologie.

Tekst: Antonina Grzelak, Marketing Manager, Notinote sp z o.o.

Znasz to uczucie, prawda? 
Ile czasu tracisz codziennie na 
przeszukiwanie domowych 
zakamarków, przetrząsanie 
torebek i  kieszeni? Ile kosz-
towało Cię już dorabianie 
zgubionych kluczy lub  – co 
gorsza – wymiana zamków? 
To zdarza się każdemu z nas! 
I właśnie dlatego jedna z pol-
skich firm wpadła na pomysł 

stworzenia rozwiązania, któ-
re z powodzeniem zapobiega 
takim sytuacjom i znacznie 
ułatwia codzienne życie.

W trosce o bezpieczeństwo
notiOne to niewielki lokaliza-
tor Bluetooth, który w połą-
czeniu z darmową aplikacją 
umożliwia odnajdywanie 
tego, do czego został przymo-
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cowany. Dzięki wsparciu apli-
kacji współpracujących, loka-
lizuje zgubę nie tylko w  za-
sięgu telefonu odbiorcy, lecz 
także na drugim końcu Polski. 
Lokalizator notiOne świetnie 
sprawdza się jako zabezpie-
czenie kluczyków samocho-
dowych, roweru, portfela 
i  innych cennych przedmio-
tów. Równie skutecznie wyko-
rzystywany jest do zabezpie-
czania dzieci i osób starszych. 
Pomaga w odzyskaniu skra-
dzionego roweru i samocho-
du lub w  odnalezieniu uko-
chanego zwierzaka, który 
zagubił się podczas spaceru. 
Jak widać, zastosowań tego 
niewielkiego urządzenia jest 
zaskakująco wiele.

notiOne, znajdź zanim 
zgubisz
Zasada działania notiOne 
jest niezwykle prosta i  sku-
teczna. Lokalizator dołączony 
np. do kluczy w sposób ciągły 
wysyła informacje o swoim 
położeniu. Sygnał ten jest od-
bierany przez znajdujące się 
w pobliżu telefony z aplikacją 
notiOne lub inną aplikacją 
współpracującą z systemem. 
W ten sposób zostaje ustalo-
na lokalizacja urządzenia, 
a  zebrane dane wyświetla-
ne są w prosty i przejrzysty 
sposób na mapie w  Twoim 
telefonie lub tablecie. W ten 
sposób możesz szybko dowie-
dzieć się, gdzie znajduje się to, 
czego szukasz.

Rozwiązanie zostało stwo-
rzone w oparciu o działanie 
aplikacji mobilnych z wyko-

rzystaniem technologii Blu-
etooth Smart (4.x) i z powo-
dzeniem działa na smartfo-
nach wyposażonych zarówno 
w system Android, jak i iOS. 
Bateria wystarcza na kilka 
miesięcy. Gdy się wyczerpie, 
z  łatwością ją wymienisz 
i urządzenie będzie działało 
dalej.

Blisko, bliżej, notiOne
Ciekawą funkcją systemu jest 
opcja „Znajdź mnie” – przy-
datna szczególnie w przypad-
ku poszukiwań typu: „to musi 
gdzieś tu być”. Po jej urucho-
mieniu na wyświetlaczu po-
jawia się ikonka naprowa-
dzająca na miejsce ukrycia 
poszukiwanego przedmiotu, 
do którego przymocowa-
ny jest lokalizator notiOne. 
W  ten sposób z  łatwością 
możesz namierzyć np.  klu-

Ile czasu tracisz codziennie na 
przeszukiwanie domowych zakamarków, 
przetrząsanie torebek i kieszeni? Ile 
kosztowało Cię już dorabianie zgubionych 
kluczy lub – co gorsza – wymiana zamków? 
To zdarza się każdemu z nas! I właśnie 
dlatego jedna z polskich firm wpadła na 
pomysł stworzenia rozwiązania, które 
z powodzeniem zapobiega takim sytuacjom 
i znacznie ułatwia codzienne życie.

cze, które spadły pod kanapę, 
lub kota ukrytego w  szafie. 
Z kolei rodziców kilkuletnich 
dzieci szczególnie zaintere-
suje tryb sygnału dźwięko-
wego uruchamianego przez 
system w  momencie, gdy 
mały właściciel urządzenia 
wyjdzie poza obszar objęty 
zasięgiem aplikacji. Ta funk-
cja przyda się w zatłoczonych 
galeriach handlowych lub na 
placu zabaw.

notiOne – pod ręką zawsze 
gdy tego potrzebujesz
Główną zaletą notiOne jest 
jego uniwersalność. Roz-
wiązanie zostało doskonale 
przemyślane pod kątem po-
trzeb każdego użytkownika. 
I  tak do dyspozycji mamy 
wielofunkcyjny brelok oraz 
wygodną opaskę na rękę. Oba 
warianty dostępne są w kilku 
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wersjach kolorystycznych; 
każdy z łatwością wybierze 
coś dla siebie. Materiały, 
z  których wykonany jest 
notiOne, są hypoalergicz-
ne i  nietoksyczne, przez co 
w pełni bezpieczne dla zdro-
wia nawet najmłodszych 
użytkowników. Są również 
wodoodporne i niezwykle wy-
trzymałe na urazy związane 
z codziennym użytkowaniem. 
To szczególnie ważne w przy-
padku zabezpieczania na-
szych czworonożnych przy-
jaciół: błotne kąpiele, kurz, 
pył czy kałuże nie zaszkodzą 
lokalizatorowi i nie wpłyną 
na jego działanie.

notiOne – stworzony przez 
ludzi dla ludzi
Korzystając z  notiOne, nie 
jesteś sam. Każdy, kto pobrał 

darmową aplikację pomaga 
w odnalezieniu Twojej zguby. 
Obecnie na terenie Polski już 
ponad 1 milion telefonów au-
tomatycznie odbiera sygnał 
z notiOne i przekazuje go na 
telefon odbiorcy. Dzieje się to 
w sposób automatyczny, nie 
angażujący czasu ani uwagi 
właścicieli telefonów z  za-
instalowaną aplikacją. Ty 
również, instalując notiOne 
na swoim telefonie, możesz 
pomóc innym w poszukiwa-
niach.

notiOne to rozwiązanie, 
które nie tylko ułatwia co-
dzienne funkcjonowanie 
zabieganym i  roztargnio-
nym, nie tylko oszczędza 
czas i pieniądze, lecz także – 
w przypadku zaginięć osób 
lub zwierząt  – może urato-
wać życie.

Materiały, z których 
wykonany jest notiOne, są 
hypoalergiczne i nietoksyczne, 
przez co w pełni bezpieczne 
dla zdrowia nawet 
najmłodszych użytkowników. 
Są również wodoodporne 
i niezwykle wytrzymałe na 
urazy związane z codziennym 
użytkowaniem.
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Organizacja czasu jest w obecnych czasach podstawą skutecznego 
działania. Pomocą w tym zakresie mogą służyć profesjonalne aplikacje.

Tekst i zdjęcie: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG 
Źródło: https://www.patle.pl; https://nozbe.com/pl/

Każdy dzień w  pracy wygląda mniej 
więcej tak:
• napływające podczas spotkań i roz-

mów informacje dotyczące wielu 
projektów, w których uczestniczysz,

• non-stop otrzymywane wiadomości 
poprzez różne kanały – maile, komu-
nikatory, telefony itp.,

• mnóstwo projektów „na głowie”, nie-
kiedy skrajnie różnych, których status 
zmienia się przez cały czas.

Niektórzy z nas radzą sobie nadal 
dzięki notesowi, kartkom (przeważ-
nie gdzieś później gubionym), kalen-
darzom. Inni – jak ja – pracują przy 
użyciu aplikacji o nazwie Nozbe.

Aplikacja zwiększająca produk-
tywność! Wiem, brzmi raczej kiep-
sko. Powiem szczerze, byłam bar-
dzo oporna, żeby ją polubić. Trwało 
chwilę, zanim stwierdziłam, że apli-
kacja jest bardzo pomocna. Mam 
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wrażenie, że dzięki Nozbe skutecz-
niej załatwiam wszystkie zlecone mi 
sprawy. Nie zapominam. Porządkuję 
projekty, planuję. Mogę układać czy-
telne listy zadań każdego dnia.

Mogę ważniejsze i pilniejsze pro-
jekty oznaczyć jako priorytet, a inne, 
które mogą poczekać, przenosić na 
późniejszy termin lub przypisywać 
odpowiedzialność komuś innemu. 
Mogę dopisywać kategorię do za-
dań w projekcie, w ten sposób łatwiej 
coś odszukać. Mogę zaplanować po-
trzebny czas na wykonanie zadania, 
mało tego, ustawić powtarzalność 
jakiegoś projektu, w  ten sposób 
pracując na szablonie już wcześniej 
stworzonym.

O wiele rzadziej używam maila. 
W  pracy zespołowej praktycznie 
można go zupełnie wykluczyć, ponie-
waż przy współdzieleniu projektów 
z osobami z zespołu można delego-
wać zadania, dodawać komentarze, 
a do nich kolejne komentarze, zdję-
cia, pliki. Jest to bardzo wygodne.

W czyszczeniu poczty mailowej 
pomaga możliwość przenoszenia 
maili wprost do Nozbe Temat prze-
kierowanej wiadomości staje się 
tytułem zadania w Nozbe, a  treść 
maila – notatką.

Dodawanie zadań możliwe jest 
także z poziomu aplikacji na telefo-
nie komórkowym. Mogę więc uży-
wać aplikacji jako notatnika i mieć 
zawsze wszystko w jednym miejscu.
Można zsynchronizować Nozbe z ka-
lendarzem Google.

Plusem elektronicznych syste-
mów do zarządzania czasem jest 
ich mobilność, a także szybkość i ła-
twość edycji zadań. Można korzystać 
z  Nozbe na komputerze, telefonie 
komórkowym czy tablecie. Dane ze 

wszystkich urządzeń są synchro-
nizowane, dzięki czemu nie muszę 
martwić się o aktualność swoich list 
i ręczne porównywanie różnych pli-
ków ze wszystkich urządzeń.

Do tego wszystkiego dochodzą ta-
kie funkcje, jak możliwość współdzie-
lenia projektów z innymi pracowni-
kami, a nawet osobami spoza firmy.

Plusem aplikacji mobilnej są au-
tomatyczne powiadomienia. Gdy 
ustawisz godzinę wykonania zada-
nia, na 30 minut przed terminem 
otrzymasz przypomnienie.

Twórca aplikacji zapewnia o bez-
pieczeństwie danych. Ten poziom 
zabezpieczeń stosowany jest w ban-
kowości.

Zakładając konto w Nozbe, otrzy-
masz najlepsze porady i wskazówki 
poprawiające skuteczność działania. 
Uzyskasz również dostęp do filmów 
instruktażowych i do kursu „10 Kro-
ków do Maksymalnej Produktywno-
ści” autorstwa Michała Śliwińskiego, 
twórcy Nozbe, eksperta w dziedzinie 
produktywności i redaktora naczel-
nego „Productive! Magazine”.

Aplikacja zwiększająca produktywność! Wiem, brzmi raczej 
kiepsko. Powiem szczerze, byłam bardzo oporna, żeby ją polubić. 
Trwało chwilę zanim stwierdziłam, że aplikacja jest bardzo 
pomocna. Mam wrażenie, że dzięki Nozbe skuteczniej załatwiam 
wszystkie zlecone mi sprawy.

Wypróbujcie Nozbe, 
polecam!
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Poza tradycyjnym, drukowanym eg-
zemplarzem wydawca udostępnia 
każdy numer także w formie elektro-
nicznej. Dzięki temu w domu, podróży 
czy gdziekolwiek jesteśmy możemy zaj-
rzeć na stronę magazynu i zapoznać się 
z interesującymi nas artykułami. Taką 
możliwość, dzięki Fundacji PBG, mają 
także pracownicy Grupy PBG.

Jeśli chcesz być na bieżąco, skutecz-
nym na co dzień i w pracy managerem 
skontaktuj się z  redakcją biuletynu 
(redakcja@fundacjapbg.pl), by mieć 
dostęp do wiedzy i artykułów profesjo-
nalistów z Polski i świata.

„Harvard Business Review” – 
warto być na bieżąco

Codziennie porcja nowej wiedzy, zaproszenia na webinarium, ciekawostki, dostęp do materiałów najnowszych 
i archiwalnym. W ten sposób magazyn Harward Business Review Polska dostarcza nam porcję bieżących 

wiadomości z zakresu zarządzania, technologii, finansów, zachowań międzyludzkich czy zdrowia.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

Codziennie porcja nowej wiedzy, zaproszenia 
na webinarium, ciekawostki, dostęp do 
materiałów najnowszych i archiwalnym. 
W ten sposób magazyn „Harvard 
Business Review Polska” dostarcza nam 
porcję bieżących wiadomości z zakresu 
zarządzania, technologii, finansów, zachowań 
międzyludzkich czy zdrowia.



131Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”



132 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

mam na imię  
MIKOŁAJ

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MIKOŁAJA KRUPOWICZA

FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ
CEL SZCZEGÓŁOWY:  MIKOŁAJ KRUPOWICZ 3945

Jestem podopiecznym 
Fundacji dla Dzieci 
z Cukrzycą. Celem Fundacji jest 
wszechstronna pomoc dzieciom, 
młodzieży i dorosłym chorym 
na cukrzycę typu 1.

KRS 0000163346
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  PIOTRA PIERCHAŁY

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”
CEL SZCZEGÓŁOWY: PIERCHAŁA PIOTR (44/P)

Urodziłem się w 2005 roku. 
Na skutek niedotlenienia 
podczas porodu wystąpiło 
u mnie mózgowe porażenie 
dziecięce. Choruję także na 
epilepsję, małogłowie, mam problemy 
ortopedyczne, słabo widzę i mam 
znaczne opóźnienie psychoruchowe. 
Od drugiego miesiąca życia jestem 
rehabilitowany. Pozostaję pod opieką wielu 
specjalistów. Nie poruszam się sam i potrzebuje 
pomocy opiekuna we wszystkich codziennych 
czynnościach. Niedawno dokonałem czegoś 
wielkiego. Nauczyłem się pływać! Może dla innych to 
nic trudnego, ale dla mnie jest wielkim wyczynem. Jeśli 
tak dalej pójdzie, może w końcu nauczę się chodzić. Do 
tego potrzebuję jednak rehabilitacji, która wiele koszuje.

KRS 0000186434

mam na imię  
PIOTRUŚ
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W naszym zabieganym codziennym 
życiu podczas wizyty w  sklepach 
możemy wielokrotnie obserwować 
ludzi biegających z kartką lub kart-
kami w ręce ze spisem produktów 
do kupienia. To pomysłowe, trochę 
z ubiegłego wieku narzędzie, które 
ma swoje minusy. Odpowiedzmy 
sobie na pytania:
• ile razy przygotowaną kartkę zo-

stawiliśmy w domu na stole?
• ile razy braliśmy dwie lub trzy 

karteczki (jedna zrobiona przez 
nas, druga przez współmałżonka, 
a trzecią np. wręczyło nam dziecko)

• ile razy zabraliśmy do sklepu 
kartkę z ubiegłego tygodnia?
W podobnych przypadkach nowe 

technologie spieszą nam z pomocą. 
Na rynku dostępne są darmowe apli-
kacje zastępujące nasze karteczki. 
Z dostępnych darmowych aplikacji 
wymienić można np.: Out of Milk, 
Our Groceries Shopping List, That 
Shopping List, Listonic.

W tym artykule przybliżymy funk-
cjonalność Listonica.

Aplikacja jest bardzo intuicyjna, je-
żeli chodzi o obsługę. Umożliwia two-
rzenie list zakupów np. na dany dzień. 
Jeżeli założymy w systemie konto, to 
utworzoną listę możemy współdzielić 

Nowoczesne technologie coraz częściej używane są nie tylko do wspierania 
skomplikowanych procesów niezbędnych choćby przy budowie elektrowni, lecz także 

do ułatwiania powszednich czynności, takich jak na przykład codzienne zakupy.

Tekst: Magdalena Bendowska, Dyrektor Departamentu Informatyki Korporacyjnej RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Materiały promocyjne Listonic
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z naszymi domownikami i zamiast 
3 kartek, wcześniej zabieranych do 
sklepu, mamy życzenia wszystkich 
domowników w jednej aplikacji. Je-
żeli listy współdzielimy z  naszymi 
domownikami, to musimy ustalić 
tylko zasady tworzenia list i  dopi-
sywania do nich kolejnych pozycji.

Aplikacja umożliwia sortowanie 
list, dodawanie cen i kategoryzowa-
nie produktów. Listy możemy two-
rzyć na podstawie historii wcześniej 

stworzonych list. Z programu korzy-
stać możemy na urządzeniach z sy-
stemami Android, iOS, Windows. Do 
naszej listy możemy mieć dostęp po 
założeniu konta i zalogowaniu z każ-
dej przeglądarki.

Informacje dodatkowe znaleźć 
można na stronie: http://www.listo-
nic.com/content/pl, gdzie znajdzie-
my także krótki film instruktażowy. 
Myślę, że warto na tę stronę zajrzeć 
i korzystać.

Jeżeli założymy 
w systemie konto, to 
utworzoną listę możemy 
współdzielić z naszymi 
domownikami i zamiast 
3 kartek, wcześniej 
zabieranych do sklepu, 
mamy życzenia 
wszystkich domowników 
w jednej aplikacji. 
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Jak zacząć korzystanie z apli-
kacji? Wystarczy zainstalo-
wać program z  App Store 
czy Google Play (aplikacje 
znaleźć można w  dziale fit-
ness). Następnie dokonujemy 
rejestracji w samej aplikacji, 
wybieramy aktywność, którą 
będziemy uprawiać, wciska-
my przycisk start i  gotowe. 
Aplikacja sama połączy się 
z GPS i rozpocznie rejestrację 
wszystkich dostępnych para-
metrów, czyli czasu, dystansu, 
prędkości. Po zakończeniu ak-
tywności trening zostaje udo-
stępniony w  aplikacji wraz 
z pełnym podsumowaniem.

Gdy połączysz aplikację 
z  kontem na Facebooku, 
w łatwy sposób odnajdziesz 
znajomych, z którymi możesz 
dzielić się swoimi aktywnoś-
ciami fizycznymi, a  także 
śledzić ich postępy w  osią-
ganiu zamierzonych celów 
sportowych. Endomondo po-
zwala również na integrację 
z coraz bardziej popularnymi 
urządzeniami naręcznymi do 

mierzenia aktywności takich 
firm jak Garmin czy Polar. 
Wystarczy połączyć konto 
aplikacji z  kontem związa-
nym z zegarkiem np. Garmin 
Connect i ukończone aktyw-
ności pojawią się od razu 
w  Twoim dzienniku aktyw-
ności w Endomondo.

Aplikacja z założenia jest 
darmowa. Istnieje jednak 
możliwość wykupienia konta 
Premium (koszt około 100 zł 
rocznie). Uzyskujemy wtedy 
dostęp do szczegółowych 
statystyk oraz  planów tre-
ningowych

Brakuje Ci motywacji 
do aktywności fizycznej 
czy potrzebujesz odrobiny 
współzawodnictwa? I w tym 
momencie z  pomocą przy-
chodzi Endomondo, oferując 

„Rywalizacje” – wyzwania, do 
których możemy dołączyć 
albo stworzyć własne, np. 
wśród znajomych, rodziny. 
Cele możemy ustawić różne, 
np. kto zrobi najwięcej km, 
kto pierwszy osiągnie X km, 

spali najwięcej kalorii i wiele 
innych. Można spotkać rów-
nież rywalizacje tworzone 
przez firmy w formie konkur-
su z nagrodami.

Nasze korzystanie z  apli-
kacji Endomondo może też 
pomagać innym. Od 2013 
roku T-Mobile Polska organi-
zuje akcję „Pomoc Mierzona 
Kilometrami”, której zasada 
jest bardzo prosta – robimy 
coś dla siebie, ale i równolegle 
pomagamy podopiecznym 
Fundacji TVN „Nie Jesteś 
Sam”. Wystarczy dołączyć do 
utworzonej przez organiza-
torów rywalizacji i korzystać 
podczas takich aktywności 
jak spacer, bieg, jazda na ro-
werze i rolkach. 

Każdy pokonany przez nas 
kilometr to kolejne pieniądze 
dla fundacji i ich podopiecz-
nych. Akcja trwa od połowy 
czerwca do połowy września. 
Ambasadorami tej akcji są 
tacy sportowcy jak Robert 
Korzeniowski, Monika Pyrek 
czy Maja Włoszczowska.

Endomondo jest obecnie najpopularniejszą aplikacją do prowadzenia zapisu naszych aktywności 
fizycznych dostępną zarówno na Androida, jak i na system iOS. Aplikacja może monitorować 
nasz ruch poprzez GPS (zapisywanie śladu), udostępniając również nasze położenia na mapę 

przez Internet w telefonie. Gdy aktywność nie wymaga wykorzystania GPS-u, możemy 
informacje wprowadzić ręcznie, wybierając sport, miejsce, czas, dystans, datę i godzinę.

Tekst: Michał Baszkiewicz, koordynator ds. automatyki, PBG oil and gas 
Zdjęcie: Anna Matuszak. koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas
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Nasze korzystanie z aplikacji Endomondo może 
też pomagać innym. Od 2013 roku T-Mobile 
Polska organizuje akcję „Pomoc Mierzona 
Kilometrami”, której zasada jest bardzo 
prosta – robimy coś dla siebie, ale i równolegle 
pomagamy podopiecznym Fundacji TVN „Nie 
Jesteś Sam”. 
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Polecam lekturę książki Kevina 
Kruse pt.: 15 tajemnic zarządzania 
czasem. O czym wiedzą ludzie suk-
cesu? Oczywiście wysłuchałam au-
diobooka, ale dodatkowo nabyłam 
drogą kupna wersję papierową, by 
móc ołówkiem pozakreślać cieka-
we fragmenty. I tu „Wyższość Świat 
Bożego Narodzenia nad Świętami 
Wielkiej Nocy”. W audiobooku trud-
no coś zakreślić, choć można wrócić 
i ciekawy fragment odsłuchać kolej-
ny raz. Ale nie o tym miałam pisać, 
tylko o dbaniu o tężyznę fizyczną. 
W ubiegłym roku, kiedy przygoto-
wywałam się do wyprawy na Mont 
Blanc, musiałam, może chciałam 
znaleźć czas, by ćwiczyć. I  tu oka-
zało się, że na YouTube czekało na 
mnie… niezłe wyzwanie. Trudno 
wybrać, czy z trenerem ćwiczyć czy 
z trenerką, z grupą czy indywidual-
nie. Lektor po francusku, angielsku 
czy po polsku? I jeszcze wiek ćwiczą-
cych! To była zagwozdka. Ćwiczenia 
dla 50+? To już przesadziłam. Jednak 
od czego ma się przyjaciół. Zdecydo-
wałam się wybrać sprawdzony pro-

ĆWICZĘ
z Ewą Chodakowską

Jeśli jest Ci trudno zmobilizować się do codziennych 
ćwiczeń lub choćby trenowania 2-3 razy w tygodniu, 
przeczytaj poniższy tekst i weź sprawy w swoje ręce! 

Tekst: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG  
Zdjęcie: Archiwum Autorki

Polecam lekturę 
książki Kevina 
Kruse pt.: 
15 tajemnic 
zarządzania 
czasem. O czym 
wiedzą ludzie 
sukcesu? 
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gram „Skalpel” Ewy Chodakowskiej. 
Mogłam ćwiczyć wcześnie rano lub 
późnym wieczorem. A kiedy byłam 
strasznie zmęczona, zawsze czekał 
na mnie miły i zachęcający głos Ewy. 

„Dasz radę, twoje ciało może więcej 
niż podpowiada Ci twój umysł”. Po-
lecam tę formę aktywności fizycz-
nej z  trenerem „indywidualnym” 
na ekranie telefonu, smartfonu czy 
komputera!

W ubiegłym roku, kiedy 
przygotowywałam się do 
wyprawy na Mont Blanc, 
musiałam, może chciałam, 
znaleźć czas, by ćwiczyć. 
I tu okazało się, że na 
YouTube czekało na mnie… 
niezłe wyzwanie. Trudno 
wybrać, czy ćwiczyć 
z trenerem czy z trenerką, 
z grupą czy indywidualnie. 
Lektor po francusku, 
angielsku czy po polsku? 
I jeszcze wiek ćwiczących! 
To była zagwozdka.
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Audiobooki dawniej były używane przez niewidomych, ale 
teraz z coraz to nowszą technologią zyskują coraz to szerszą 

publiczność i przyciągają różne grupy wiekowe.

Tekst: Barbara Sosnowska 
Zdjęcia: archiwum Autorki

CZYTANIE PRZEZ 
SŁUCHANIE
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Kiedyś długie podróże były 
dla mnie udręką. Teraz mój 
audiobook jest moim najlepszym 
towarzyszem podróży.
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Dla mnie osobiście to nowy sposób 
czytania, wygodna lektura, dzięki któ-
rej wykorzystuję czas np. w pracach 
domowych (podczas prasowania, 
sprzątania itp.) czy podczas podró-
ży (szczególnie jazda w korkach z au-
diobookiem w tle jest o wiele mniej 
stresująca). Uwielbiam jeździć samo-
chodem. Kilka razy do roku pokonuję 
tysiące kilometrów, jadąc ze Szwaj-
carii do Polski i odwrotnie. Kiedyś 
długie podróże były dla mnie udrę-
ką. Teraz mój audiobook jest moim 
najlepszym towarzyszem podróży. 
A kiedy jadę do Włoch lub Hiszpanii 
w czasie podróży słucham rozmówek 
i przyswajam na bieżąco najbardziej 
potrzebne zdania i słówka, gdyż lepiej 
zapamiętuję wymowę, słuchając jej.

Moja przygoda z audiobookiem to 
już prawie 10 lat. Czytam, słuchając 
książek. Mam ulubionych narratorów, 

którzy swoją interpretacją potrafią 
wprowadzić odpowiedni nastrój 
i trzymać w napięciu. Słucham, sku-
piając się na opowiadaniu, i wyob-
rażam sobie postacie i miejsca akcji.

Dzięki audiobookom wypełniam 
czas, który w  ten sposób nie jest 
stracony. Książka pozwala mi się 
zrelaksować, jestem odprężona 
i szczęśliwsza, a  jednocześnie bar-
dziej produktywna.

Polska jest w grupie krajów przo-
dujących w czytaniu audio. Korzyści 
z audioteka.pl to dostęp do dobrej ja-
kościowo lektury w korzystnej cenie 
(o wiele niższej niż książki w wersji 
papierowej).

Uważam, że każdy powinien choć 
raz spróbować posłuchać książki 
z  audioteka.pl, do czego gorąco 
zachęcam. Tylko uwaga: ten nałóg 
wciąga!

Polska jest 
w grupie krajów 
przodujących 
w czytaniu 
audio. Korzyści 
z audioteka.pl to 
dostęp do dobrej 
jakościowo 
lektury 
w korzystnej 
cenie (o wiele 
niższej niż 
książki w wersji 
papierowej).
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Chcę zachęcić Was do innego idealnego 
sposobu na uwiecznianie najpiękniejszych 
chwil, do tworzenia fotoksiążek.

Zdjęcia zachowane w eleganckiej fotok-
siążce będą stanowić pamiątkę przekazy-
waną z pokolenia na pokolenie. Może być 
ona doskonałą formą bardzo indywidual-
nego prezentu, pamiątką na lata. 

Na wielu stronach firm związanych 
z wywoływaniem zdjęć można pobrać dar-
mowe programy do projektowania fotok-
siążek. Nie trzeba się ich uczyć, są proste 
w obsłudze i bardzo intuicyjne.

Programy dają wprost nieograniczo-
ne możliwości personalizacji fotoksiążek. 
W ciągu zaledwie 3 minut można zamknąć 
szczęśliwe wspomnienia w pięknym albu-
mie. Możliwość wyboru różnych formatów 
pozwala na korzystne wyeksponowanie 
zdjęć, a także tworzenie z nich barwnych 
kolaży wzbogaconych o pasujące wizual-
nie szablony graficzne, cliparty, tła i ramki.

Wybierasz szablon, uruchamiasz edytor, 
wgrywasz zdjęcia i do dzieła!

Firmy wykonujące fotoksiążki mają 
w ofercie różne rodzaje opraw, mogą być 
one dodatkowo zabezpieczone folią, aby 
uchronić album przed zabrudzeniami. Ja-
kość wydruku jest zachwycająca. 

W ważnych chwilach wszyscy sięgamy po aparat fotograficzny, aby 
uwiecznić momenty warte zapamiętania. Rzadko jednak wywołujemy 

zrobione przez nas zdjęcia. Przechowujemy je na dyskach, płytach. 
Zgodzicie się zapewne ze mną, że czas albumów z wklejanymi 

zdjęciami niestety już minął. Niestety, bo miały one ogromny urok.

Tekst: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG

FOTOKSIĄŻKA

To świetne rozwiązanie dla każ-
dego miłośnika fotografii, które 
zapewnia uporządkowanie oraz 
nienaganną prezentację ulubio-
nych zdjęć. 

Fotoksiążka to też szczególny po-
darunek, który może cieszyć przez 
wiele, wiele lat. 

Żródła:
http://foto-ksiazki.pl/
https://www.ccsdruk.pl/
https://fotojoker.pl/
https://najlepszefoto.pl/
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Programy dają wprost nieograniczone możliwości 
personalizacji fotoksiążek. W ciągu zaledwie 
3 minut można zamknąć szczęśliwe wspomnienia 
w pięknym albumie. 

Na ilustracji z boku 
widać element programu 
znajdującego się na 
stronie foto-ksiazki.pl. 
Pozwala on na swobodne 
projektowanie własnego 
fotoalbumu bez konieczności 
instalowania na swoim 
komputerze jakiegokolwiek 
oprogramowania.
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Jesteś pasjonatem gór lub 
po prostu lubisz robić zdję-
cia? Wykorzystaj możliwości! 
Użyj program PeakFinder, 
dzięki któremu namierzysz 
każdy szczyt i  nie będziesz 
miał wątpliwości, która góra 
jest która. Połącz zdjęcie gór 
i  nazwy szczytów w  jedno. 
Twórz kolaże dzięki Pic Col-
lage. Nic prostszego! Polecam. 
Małgorzata Wiśniewska.

POŁĄCZ MOŻLIWOŚCI

Tekst: Redakcja 
Zdjęcie: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG

PeakFinder to aplikacja 
dostępna na IOS 
oraz Androida. Dzięki 
temu, że działa offline, 
można z niej korzystać 
w najodleglejszych 
zakątkach globu, gdzie 
nie ma dostępu do 
Internetu. Rozpoznaje 
ponad 350 000 szczytów. 
Jej koszt to niecałe 
5 dolarów.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  HANI PAWLISZ

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  1%: 20023 PAWLISZ HANNA

Urodziłam się 20.02.2012 r. 
w 26 tygodniu ciąży jako jedna 
z bliźniaczek. Jako 840-gramowe 
maleństwo przez 7 miesięcy 
toczyłam heroiczną walkę o życie 
na oddziałach OIOM na całym 
Śląsku. Przeszłam m.in. dwie operacje, 
zamknięcia PDA oraz laseroterapię 
z powodu retinopatii wcześniaczej, 
IVH III/IV° obustronnie, kilkakrotną sepsę oraz 
zapalenia płuc. Teraz rodzice codziennie walczą 
o moje zdrowie i sprawność. Jestem pod stałą 
kontrolą wielu specjalistów, codziennie dzielnie 
znoszę trudy intensywnej rehabilitacji i leczenia. 
Każda wpłata będzie wykorzystywana na ratowanie 
mojego zdrowia i życia.

KRS 0000037904

Mam na imię  
HANIA
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DOGOTERAPIA
Kamienica przy Libelta mogłaby śmiało być siedzibą poważanej firmy lub konsulatu czy po prostu 
piękną rezydencją. Kiedy podejdzie się bliżej, tablica informuje jednak, że to... przedszkole. Takie 

jak kiedyś – pomyślałem, wchodząc do budynku, który już od pierwszej chwili robi wrażenie 
ciepłego i przyjaznego domu. Atmosfera w środku przerasta jednak najśmielsze oczekiwania.

Tekst i zdjęcia: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A.
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Nie każdego rodzica stać byłoby 
też na terapię z psem, nie każdy ma 
też możliwości, by spełnić marze-
nie dziecka o psie. A które dziecko 
nie chciałoby mieć swojego psa? 
I w przedszkolu właśnie, w trakcie 
dogoterapii, również to marzenie 
jest realizowane. W  końcu  – jak 
swojego psa – karmi się go, czesze, 
przytula. Pies przynosi rzuconą mu 
przez dziecko piłkę, podaje łapę. Na 
takie chwile się czeka. Dlatego dzieci, 
widząc na rozkładzie dnia rysunek 
z psem, od rana są podekscytowane. 
Zajęcia z psem musi jednak prowa-
dzić wykwalifikowany terapeuta, 
których nie ma w  Poznaniu zbyt 
wielu, dlatego zajęcia z  psem nie 
są niestety najtańsze. Ale od czego 
ludzie dobrej woli.

– Pomoc Fundacji PBG jest dla 
nas dlatego bardzo ważna, bo mo-
żemy zapewnić dzieciom regularny 
kontakt z psem – mówi opiekunka 
jednej z grup, Danuta Kryger – Pies 
wywołuje na buziach naszych pod-
opiecznych dodatkowy uśmiech, 
dzieci czekają na spotkanie z nim, 
a pozytywne efekty tych spotkań 
dostrzegamy za każdym razem  – 
dodaje. Pani pedagog wie co mówi, 
dogoterapia była tematem jej pracy 
magisterskiej, jednej z pierwszych 
w Poznaniu na ten temat.

– Zajęcia mają dwa cele – emo-
cjonalny i edukacyjny – tłumaczy 
Danuta Kryger. Ten pierwszy za-
pewnia dzieciom bliski kontakt 
z przyjacielsko nastawionym zwie-

Szukając przykładu na prawdziwość 
powiedzenia „szkoła Twoim drugim 
domem”, nie można lepiej trafić. A to 
szczególnie ważne, bo przedszkole, 
w  którym pod okiem wyspecjali-
zowanej kadry, opiekę i  wczesną 
edukację znajduje każdego ranka 
dwadzieścioro dziewięcioro dzieci 
z  orzeczoną niepełnosprawnością 
umysłową, to prawdziwy drugi dom 
tych dzieci. Szczęśliwych dzieci.

Proszę pamiętać, że choć w po-
wszechnym odbiorze często słyszy 
się w odniesieniu do naszych pod-
opiecznych współczujące określe-
nie – „biedne dzieci” – to te dzieci 
wcale nie są nieszczęśliwe. One 
znają tylko swój świat i w nim są 
szczęśliwe, jeśli zapewnimy im takie 
warunki, jakie do szczęścia potrzeb-
ne są zupełnie zdrowym dzieciom. 
Miłość rodziców, bezpieczeństwo, 
spokój, możliwość nauki i zabawy – 
to wszystko potrzebne jest każde-
mu dziecku. Oczywiście kiedy są 
przeziębione, chore  – cierpią tak 
samo jak każde inne dziecko, ale 
na co dzień, żyjąc ze swoją niepeł-
nosprawnością wśród kochających 
je ludzi, są szczęśliwe. – mówi Ewa 
Borko, Dyrektor Przedszkola – Tak 
naprawdę to „biedni” bywają nie-
stety rodzice, często zmagający 
się z  trudną codziennością, z  po-
zyskiwaniem środków na terapię 
i rehabilitację, czy nawet społecz-
nym wykluczeniem, albo niestety 
opuszczeniem przez partnera  – 
dodaje.

Pomoc Fundacji PBG jest dla nas dlatego bardzo ważna, bo 
możemy zapewnić dzieciom regularny kontakt z psem. Pies 
wywołuje na buziach naszych podopiecznych dodatkowy 
uśmiech, dzieci czekają na spotkanie z nim, a pozytywne 
efekty tych spotkań dostrzegamy za każdym razem.

OD REDAKCJI:
Kontakt 
z żywym 
zwierzęciem 
jest nie do 
przecenienia... 
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możliwości, lecz także okazję do 
rozwijania mowy i  poznawania 
znaczenia nowych słów. Dlatego 
po przytulaniu, głaskaniu, czesaniu 
i karmieniu czas właśnie na eduka-
cję. Dzieci rozpoznają obrazki z psa-
mi, próbują nazwać inne zwierzęta 
pokazane na kartkach. Ale cały czas 
zerkają w  stronę psa, który choć 
zmęczony, wesoło merda ogonem. 
Uśmiech na twarzach dzieci jest 
także dla niego nagrodą, opiekun 
nie zapomina jednak o  smakoły-
kach. Widać, że to spotkanie służy 
obu stronom.

Satja to Golden Retriever, jedna 
z najpopularniejszych – obok Labra-
dor Retriever – rasa psów wykorzy-
stywanych w  dogoterapii. Psy te 
mają naturalną chęć do współpracy 
z człowiekiem, są inteligentne i  ła-
two się uczą, nie wykazują agresji 
i  wzbudzają zaufanie. Oczywiście 
pies, zanim „zajmie się” dogoterapią, 
musi przejść odpowiednie szkolenie. 
Już od najmłodszych miesięcy życia 
powinien być poddany specjalnej so-
cjalizacji – pamiętajmy, że najwięcej 
w zakresie socjalizacji pies uczy się 
do 6 miesiąca życia. To czas, gdy na-
bywa wzorce zachowań i powinno 
mu się dostarczyć wielu różnych 
doświadczeń. Niebywale ważne 
jest środowisko, w jakim pies prze-
bywa w tym czasie. Tzw. hodowla 
kenelowa (klatkowa), gdzie pies 
przebywa tylko z  innymi psami, 
czyni w  takim procesie nieodwra-
calne spustoszenia, w  przeciwień-
stwie do dorastania z ludźmi. Póź-
niej pora na naukę posłuszeństwa 
i szkolenia, które sprawią, że pies 
pracujący w  zespole terapeutycz-
nym jest przyjazny i ze swej „pracy” 
czerpie dużą radość. Ważne, aby 
dogoterapia prowadzona była fa-

rzęciem. Podczas zajęć dzieci uczą 
się wymyślania zadań, wydawania 
komend. Gdy pies wykona ich po-
lecenie, wtedy nabierają pewności 
siebie. Zajęcia są elastyczne, a ich 
forma dostosowana do indywidu-
alnych możliwości naszych przed-
szkolaków. Jeżeli dziecko nie jest 
w  stanie wykonać konkretnego 
ćwiczenia, proponuje mu się za-
danie podobne, łatwiejsze, tak by 
każe dziecko miało poczucie sukce-
su. Drugi cel, między innymi, uczy 
dzieci odpowiednich zachowań 
w kontakcie ze zwierzętami, dlate-
go nasze dzieci, choć garną się do 
Satji, nie wyciągają ochoczo dłoni 
do obcych psów na spacerach.

Spotkanie z psem to dla dzieci 
okazja nauki okazywania emocji 
i  budowania więzi emocjonalnej. 
Może być też motywacją do nauki 
i wyzwalać – bawiąc jednocześnie – 
aktywność dziecka do rehabilitacji. 
A proces poznawczy daje nie tylko 
szansę kształtowania orientacji 
w  zakresie własnego ciała i  jego 

Spotkanie z psem to dla dzieci 
okazja nauki okazywania 
emocji i budowania więzi 
emocjonalnej. Może być 
też motywacją do nauki 
i wyzwalać – bawiąc 
jednocześnie – aktywność 
dziecka do rehabilitacji. 
A proces poznawczy 
daje nie tylko możliwość 
kształtowania orientacji 
w zakresie własnego ciała 
i jego możliwości, lecz także 
okazję do rozwijania mowy 
i poznawania znaczenia 
nowych słów.
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Satja to Golden 
Retriever, jedna 
z najpopularniejszych – 
obok Labrador 
Retriever – rasa psów 
wykorzystywanych 
w dogoterapii. Psy 
te mają naturalną 
chęć do współpracy 
z człowiekiem, są 
inteligentne i łatwo 
się uczą, nie wykazują 
agresji i wzbudzają 
zaufanie.

chowo i nie polegała na bezładnym 
bieganiu za psem, co czasem zdarza 
się na pseudoterapeutycznych zaję-
ciach prowadzonych przez nieodpo-
wiedzialnych trenerów.

Szczególne podziękowania skła-
damy Fundacji PBG. Dzięki material-

nemu wsparciu dzieci mogą w ra-
mach codziennych zajęć w  przed-
szkolu korzystać także z dogoterapii. 
A te wyjątkowe spotkania z Satją – 
Golden Retrieverem wpływają na 
ich rozwój i budują poczucie własnej 
wartości. Dziękujemy!
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Nauka to też sztuka
Wydawałoby się, że nowoczesne technologie i sztuki plastyczne to dwie zupełnie odległe od siebie 

dziedziny. Tymczasem rozwój nauki może stanowić spore ułatwienie przy zgłębianiu tajników sztuki.

Tekst: Ksenia Filipiak, uczestniczka warsztatów organizowanych przez PBG Gallery 
pt. „Akademia Sztuki dla Dziecka”

Mam na imię Ksenia i moją pasją jest ry-
sowanie. Zostałam poproszona o napisanie 
kilku słów na temat tego, dlaczego YouTube 
pomógł mi w rozwoju mojej pasji, a dokład-
niej zamieszczone w nim poradniki.

Czego dotyczą? Zaczynają się od tego, jak 
narysować daną rzecz, a kończą na tym, jak 
posługiwać się daną techniką. Osobiście ko-
rzystam z tych dwóch kategorii. Dzięki infor-
macjom, jakie zawierają, nauczyłam się ryso-
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wać sylwetkę damską oraz męską, 
a oprócz tego nauczyłam się techniki 
najbardziej nieposkromionych farb, 
jakimi są akwarele.

Jakie są plusy uczenia się z porad-
ników na YouTube? Przede wszyst-
kim nie trzeba jeździć na zajęcia, 
stać w korkach i z pewnością się na 
nie nie spóźnimy. Wystarczy mieć 
pod ręką komputer, telefon czy inne 
urządzenie elektroniczne. Druga za-
leta to nienarzucony temat pracy. 
(Byłam na paru zajęciach i  wiem, 
że z reguły jest on z góry określony). 
W YouTubie sama wybieram tematy-
kę. Mam pełną dowolność, a ponad-
to zauważyłam, że gdy rysuję „sama 
z siebie”, prace wychodzą mi lepiej.

Poradniki nie są nie do zastąpie-
nia, ponieważ poza informacjami 

w nich zawartymi w doskonaleniu 
warsztatu potrzebny jest także feed-
back, a osoba z nagrania nie powie 
nam, co warto poprawić. Możemy 
oczywiście przymknąć oczy na na-
sze błędy, choć lepszym rozwiąza-
niem jest móc zapytać o radę np. ja-
kąś artystyczną duszę w  rodzinie 
czy wśród znajomych. Nie możemy 
także zadać prowadzącemu nurtu-
jących nas pytań, na przykład o to, 
jakich pędzelków użyć, czy o  ilość 
wysokości głów, jakie wynosi ludz-
ka sylwetka.

Czy warto korzystać z poradni-
ków dotyczących technik rysowa-
nia na YouTube? Według mnie war-
to. Wiadomo, że nie o  wszystkich 
rzeczach się dowiemy, ale myślę, 
że to nie problem, ponieważ z cza-
sem sami znajdziemy odpowiedzi 
i wówczas będziemy korzystać już 
z  własnego doświadczenia. Szcze-
gólnie polecam uczyć się z poradni-
ków osobom, które nie chcą chodzić 
na zajęcia, a wolą nauczyć się jed-
nej danej techniki lub jak naryso-
wać konkretną rzecz. Poradniki są 
skierowane do szerokiego odbiorcy 
i tak naprawdę wszyscy mogą z nich 
korzystać. Dla mnie okazały się bar-
dzo przydatne, ponieważ pomogły 
mi rozwinąć i udoskonalić ukryty 
talent. Zainteresowanym Czytelni-
kom polecam tę formę nauki (nie-
koniecznie związaną z rysowaniem) 
i mam nadzieję, że będzie ona dla 
Was równie pomocna jak była dla 
mnie.

Jakie są plusy uczenia się z poradników na 
Youtube? Przede wszystkim nie trzeba jeździć na 
zajęcia, stać w korkach i z pewnością się na nie nie 
spóźnimy. Wystarczy mieć pod ręką komputer, 
telefon czy inne urządzenie elektroniczne.



154 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Dzień kobiet
Uśmiechy, kolorowe balony, życzenia, małe co nieco i chwila wytchnienia 

od codziennych obowiązków. Tak 8 marca w RAFAKO świętowano Dzień Kobiet.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska, RAFAKO S.A.; 

Joanna Januszewska, Fundacja PBG

Fundacja PBG specjalnie na 
tę okazję przygotowała małą 
niespodziankę. Była czekola-
dowa fontanna, życzenia od 
męskiej części załogi, a  za-
miast pończoch… organizer 
do torebki.

Tego dnia popłynęły ży-
czenia także od Facebooko-
wiczów, których zaproszono 
do mini konkursu, pytając 
o  liczbę pań pracujących 
w RAFAKO. Pytanie okazało 
się niezbyt trudne, a spośród 
uczestników rozlosowano na-
grody.

Tymczasem w  Wysogo-
towie, w  PBG Gallery wraz 
z wystawą pt.: „Nieustające 
piękno” zainaugurowano 
wernisaż prac pani Małgo-

rzaty Ciernioch. Przy tej 
okazji nie zabrakło życzeń 
dla kobiet związanych z PBG. 
Jak co roku Mariusz Łożyński, 
wiceprezes zarządu PBG S.A., 
złożył wszystkim paniom ży-
czenia, podkreślając ważne 
miejsce, jakie każda z  pań 
pełni w organizacji.

Wystawa prac pozwoliła 
nacieszyć oko portretami 
kobiet przede wszystkim… 
odpoczywających. Artystka 
zaprosiła zebranych do od-
wiedzenia autorskiej galerii 
Mistrz i  Małgorzata, którą 
tworzy wraz z artystą mala-
rzem Sylwestrem Łachaczem, 
gdzie relaksu i  odpoczynku 
można także skosztować… 
pozując do portretu.

Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w PBG zbiegły się 
z inauguracją w PBG Gallery na Wysogotowie wystawy 
prac pani Małgo rzaty Ciernioch pt. „Nieustające 
piękno”. Ekspozycję można oglądać do 21 kwietnia.
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Uśmiechy, kolorowe balony, życzenia, małe 
co nieco i chwila wytchnienia od codziennych 
obowiązków. Tak 8 marca w RAFAKO 
świętowano Dzień Kobiet.
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Dnia 7 stycznia 2018 r. przyszła na 
świat Anastazja Karwańska, cór-
ka Magdaleny i Marcina, wnuczka 
Jerzego i Małgorzaty Wiśniewskich. 
Szczęśliwym Rodzicom oraz Dziad-
kom serdecznie gratulujemy!

Trzy tygodnie później, 29 stycz-
nia  2018 r. urodziła się Monika Róża 
Rolnik. Kindze i Witoldowi składamy 
gratulacje! Rodzicom życzymy bez-
stresowego wychowania, a pięknym 
dziewczynkom przepięknego dzie-
ciństwa!

Pociechy
Niezależnie od pory roku, ceny dolara i wyników 

olimpiady, przychodzą na świat na pociechę rodzicom, 
rodzeństwu i dziadkom, przynosząc nową nadzieję 

i od wieków ten sam zachwyt nad cudem życia. 

Tekst: Redakcja

Monika Róża Rolnik

Anastazja Karwańska



159Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

OD REDAKCJI
Wszystkich pracowników, którzy chcą 
podzielić się swoim małym szczęściem 
z Redakcją i Czytelnikami, zapraszamy 
do przesyłania zdjęć maluchów na adres 
redakcja@fundacjapbg.pl
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YouTube 
przepis na pierogi

Swego czasu wielkim powodzeniem cieszyły się audycje radiowe z przepisami 
kulinarnymi, a później programy telewizyjne pokazujące krok po kroku, jak 

przyrządzić te codzienne i te wykwintne potrawy. Obecnie triumfy święcą kanały 
Youtoube’owe zapoznające wszystkich chętnych z tajnikami sztuki gotowania.

Tekst: Fundacja PBG 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas; 

Archiwum rodzinne Małgorzaty Wiśniewskiej, Prezes Fundacji PBG
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To, że w  sieci możemy zna-
leźć wiele dobrych i prostych 
przepisów – to jedno. Druga 
sprawa, że możemy się wiele 
nauczyć i  skorzystać, oglą-
dając filmiki na temat goto-
wania. Znajdziemy w  nich 
sprawdzone rady, dokładne 
instrukcje i  krok po kroku 
ważne czynności kulinarne.

Polecamy wypróbowany 
i sprawdzony przepis na pie-
rogi. Autorka podaje proste 
zasady, jak łatwo, kreatyw-
nie i  pożytecznie spędzić 
czas i przygotować bez niepo-
trzebnych wpadek tę potra-
wę. Podaje 11 sposobów, dla 
każdego do wyboru, w jakie 
możemy uformować pierogi.

Obejrzyj na YouTube, jak 
można przygotować pierogi. 
W tym celu zeskanuj poniższy 
kod QR. 

To wcale nie jest trudne!
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Możemy się 
wiele nauczyć 
i skorzystać, 
oglądając filmiki na 
temat gotowania. 
Znajdziemy w nich 
sprawdzone rady, 
dokładne instrukcje 
i krok po kroku 
ważne czynności 
kulinarne.
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mam na imię  
MAJA

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MAI MATYSIAK

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  33058 MATYSIAK MAJA

Niedługo skończę 3 lata. 
Mam zdiagnozowany autyzm 
wczesnodziecięcy, stwierdzoną 
celiakę, w której wymagana jest 
restrykcyjna dieta, oraz astygmatyzm 
nadzwroczny złożony dużego 
stopnia. Od urodzenia były rehabilitacje 
i terapie, które pomagają mi w lepszym 
funkcjonowaniu. Zaburzenia społeczno-

-emocjonalne, z którymi sobie nie radzę, 
lęki, z którymi ciągle walczę, zaburzenia mowy 
oraz zaburzenia psycho-ruchowe – to wszystko 
wymaga intensywnych oraz kosztownych działań 
terapeutycznych, które muszą być kontynuowane. 
Dzięki nim będę mogła dalej niwelować moje deficyty, 
by dogonić moich rówieśników.

KRS 0000037904
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  PATRYKA PIEKARCZYKA

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  29620 PIEKARCZYK PATRYK

Urodziłem się 27.05.2012 r. 
Zdiagnozowano u mnie 
zaburzenia ze spektrum autyzmu. 
Proszę, przekaż 1% na moje 
leczenie i rehabilitację.

KRS 0000037904

Mam na imię  
PATRYK
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Jak więc odnajdywać się 
w  świecie, który tak pędzi 
ku nowoczesności? Pozosta-
je nam próbować nadążyć, 
prosić o  pomoc młodszych, 
nie zniechęcać się i  śmiało 
próbować! Potem przychodzi 
taki moment, kiedy jesteśmy 
z  siebie dumni! Potrafimy, 
możemy zaimponować kole-
żankom, dzieciom, wnukom… 
Trudno nie podziwiać teścia, 
który na uniwersytecie trze-
ciego wieku decyduje się na 
zajęcia z informatyki. Brawo!

Ktoś by powiedział, a  po 
co? Przecież książkę mam 
w bibliotece, talie kart w szu-
fladzie biurka, w radiu mogę 
wysłuchać wiadomości. Ale 
przecież to wspaniałe, gdy 
dziadek z  wnuczkiem „spo-
tyka się na Skype’ie”, kiedy 
umiemy przygotować pre-
zentacje zdjęciową na rodzin-

ne spotkanie lub grać w gry 
komputerowe. Ja to uwiel-
biam. Słucham audiobooka 
i  układam tertrisa. Brawo 
ja. Gimnastyka nie tylko dla 
ciała, lecz także dla umysłu. 
Lubię też układać pasjanse 
i układać klocki (Four plus). 
I  koniecznie każdego dnia 
sama ze sobą mierzę się w bi-
ciu rekordów w aplikacji Peak. 
Polecam z całego serca!

Gry grami, nowoczesność 
i technologia znów dwa kroki 
przed nami. Czas jednak pod-
kreślić i powiedzieć, jak ważna 
jest… tradycja. Pamiętajmy 
zawsze o tym, by nigdy nie za-
niechać malowania pisanek 
i gotowania ich w cebuli dla 
pięknego złocistego koloru. By 
z dziećmi szukać wiosny, topić 
Marzannę i wspominać pięk-
ne czasy, kiedy to my byliśmy 
dziećmi.

HEJ, 
miłośnicy gier 

komputerowych!
Czy można zatrzymać procesy technologiczne? Czy 
można? Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie i to 

jest jedna, jedyna poprawna odpowiedź. 

Tekst: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG 
Zdjęcie: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas
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Pamiętajmy zawsze o tym, by nigdy 
nie zaniechać malowania pisanek 
i gotowania ich w cebuli dla pięknego 
złocistego koloru. By z dziećmi szukać 
wiosny, topić Marzannę i wspominać 
piękne czasy, kiedy to my byliśmy 
dziećmi.
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Pół żartem, pół serio. Bez IT byłoby smutno, 
czego dowodzi Paweł Krzywda.

Autor: Paweł Krzywda, kierownik projektu, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas
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ZUCH INFORMATYK*

Zuch Informatyk wśród kompów mieszka,
Bladą ma skórę ten nasz koleżka.

Siedzi on dzielnie przez noce całe
Przed monitora jasnym ekranem.

A gdy już czasem od biurka wstanie,
Pewnikiem go nad smartfonem zastaniesz.

Żona w bieliźnie: „Mężu kochany!”,
Lecz jego tu kręci Dell rozebrany.

Mama powiada: zjedz jakąś kolację,
Lecz zuch naprawia kolejną już stację.

W koszuli, co dawno wyszła już z mody
„Rozkminia” kolejne programu kody

I żadna to wartość jest – złota sztabka
Zaś co innego – nowiutka „App’ka”.

Lecz wszyscy kochają naszego Zucha,
Bo naszych problemów chętnie wysłucha.

Przykręci, naprawi, wymaże, doda,
Dobrze że w biurze siedzi opodal.

* Na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt. „Bambo”.

MISTER JABŁKO*

Biega, krzyczy Mister Jabłko
„Gdzież to podział się mój smartfon!”

Szuka w torbie od laptopa,
Całe biurko już przekopał.

Już przetrząsnął serwerownię,
Zgubić smartfon – Niepodobnie!

„Skandal!” – krzyczy – „Niech to szlag!
Ktoś mi mego Apple’a skradł!”

I w plecaku, i w kieszeniach
Szuka, sapie ze wzburzenia.

Szuka w starym Commodore.
Przejrzał też pendrive’ów worek.

Już swój serwer jął rozklecać.
Już policji śledztwo zlecać.

Nagle w kąt pokoju zerka.
iPhone trzyma mała ręka!

Synek siedzi na nocniku.
W Pokemony gra po cichu!

* Na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt. „Okulary”.
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KLAWIATURKA*

Klawiaturka spadła z biurka,
O posadzkę hukła,
Rozsypała się po biurze
Strasznie się potłukła:

„Shift” – strzałkę gdzieś zagubił
„Tab” – się okropnie pobrudził
Gwiazdka znad ósemki,
Poszła do siódemki,

„End” zamieszkał w „Home”
„Page Up” wlazł pod „Page Down”
„Delete” całkiem się zmazał,
Aż „Insert” się wstawiać zakazał.
„+” dodał się do „Entera”
A „Backspace” nie cofa nic teraz.
Spacja wygięła się w łuk swego długiego „buttona”
I udaje teraz radosnego emotikona.

* Na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt. „Abecadło”.
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Nasza planeta przestała już radzić sobie z ingerencją człowieka. Jesteśmy jej mieszkańcami 
i jednocześnie intruzami niszczącymi życiodajne pokłady. Dawniej w ilustrowanym Albumie 
WWF Panda Zwierzęta Chronione w kategorii „Zwierzęta, których nigdy już nie zobaczymy” 

wklejaliśmy obrazek konia Przewalskiego. Co zostawimy kolejnym pokoleniom?

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG  
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas

Ziemia
WOŁAdo nas
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W  lasach Amazonii bezpowrot-
nie giną unikatowe gatunki roślin. 
W oceanach plankton, pierwsze og-
niwo łańcucha pokarmowego. Na 
początku marca, gdy w Warszawie 
odnotowano temperaturę minus 
13  stopni, na biegunie północnym 
było kilka kresek powyżej zera… Za 
kilka lat przestaną istnieć zamiesz-
kałe wybrzeża oceanów i mórz. Co 
jeszcze musi się stać, byśmy wresz-
cie zrozumieli, że od każdego z nas, 
użytkowników Ziemi zależy jej i na-
sza przyszłość?

W  grudniu tego roku w  Polsce, 
w Katowicach odbędzie się szczyt kli-
matyczny ONZ. Obradom polityków 
z całego świata towarzyszyć będą 
konferencje i wydarzenia, których 
główny przesłaniem jest wspólna 
troska o środowisko uwzględniają-
ca także nauczanie Kościoła katoli-
ckiego w tej sprawie. Głównym punk-
tem odniesienia pozostaje wydana 
w 2015 roku encyklika „Laudato Si’ ” 
papieża Franciszka. 

Prace przy projekcie angażują 
osoby z  całego świata. Ich współ-
praca i komunikacja jest możliwa 
dzięki nowoczesnym technologiom, 
połączeniom umożliwiającym w tym 
samym czasie rozmowę z każdego 
kontynentu. Dzięki temu możliwe 
jest zareagowanie i  praca wobec 
najważniejszego problemu, z jakim 
przyszło mierzyć się współczesnym 
pokoleniom.

Na bieżąco będziemy informować 
o wszystkich działaniach i planowa-
nych inicjatywach. Weźmy już dziś 
odpowiedzialność za miejsce do ży-
cia, którym musimy się dzielić! 

Fragmenty encykliki „Laudato Si’ ”  
Ojca Świętego Franciszka poświę-
conej trosce o wspólny dom 
 Pochwalony bądź, mój Panie, przez 
siostrę naszą, matkę ziemię, która 
nas żywi i  chowa, wydaje różne 
owoce z barwnymi kwiatami i tra-
wami. 

Tymi słowami rozpoczyna swoją 
encyklikę Papież Franciszek.

Nasz wspólny dom jest jak siostra, 
z którą dzielimy istnienie […]. Ta sio-
stra protestuje z powodu zła, jakie jej 
wyrządzamy nieodpowiedzialnym 
wykorzystywaniem i  rabunkową 
eksploatacją dóbr […]. Nasze własne 
ciało zbudowane jest z pierwiastków 
naszej planety, jej powietrze pozwa-
la nam oddychać, a jej woda ożywia 
nas i odnawia. […]

Negacja problemu wynikająca 
z wygodnej obojętności, rezygnacja 
lub ślepa wiara w środki techniczne 
to postawy utrudniające znalezienie 
właściwych rozwiązań, spotykane 
nawet wśród wierzących. […]

Nieustannie wzrastająca szyb-
kość przemian ludzkości i  naszej 
planety łączy się dziś z intensyfika-

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę 
naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, 
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami 
i trawami. 
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cją rytmu życia i pracy w tym, co 
po hiszpańsku niektórzy nazywa-
ją „rapidación” (przyspieszeniem). 
Choć zmiany należą do dynamiki 
złożonych systemów, prędkość, jaką 
im narzucają ludzkie działania, kon-
trastuje dziś z naturalną powolnoś-
cią ewolucji biologicznej. […]

System przemysłowy na końcu 
cyklu produkcyjnego i konsumpcji 
nie rozwinął zdolności pochłaniania 
i  ponownego wykorzystania pozo-
stałości i odpadów.[…]

Jeżeli aktualna tendencja utrzy-
ma się, to obecny wiek może do-
świadczyć niesłychanych zmian 
klimatycznych i bezprecedensowe-
go niszczenia ekosystemów z  po-
ważnymi konsekwencjami dla nas 
wszystkich.[…]

Strata puszcz i lasów pociąga za 
sobą równocześnie stratę gatun-
ków, które mogłyby w  przyszłości 
stanowić zasoby niezwykle ważne 
nie tylko dla wyżywienia, lecz także 
dla leczenia chorób i wielu usług. […]

Każdego roku znikają tysiące ga-
tunków roślin i zwierząt, których nie 
będziemy już mogli poznać, których 
nie będą już mogły zobaczyć nasze 
dzieci, gatunków utraconych na za-
wsze. […]

Zapewne niepokoją nas infor-
macje o wyginięciu określonego ga-
tunku ssaków lub ptaków, bo są one 
bardziej widoczne. Ale dla prawidło-
wego funkcjonowania ekosystemów 
potrzebne są również grzyby, glony, 
owady, gady i niezliczona różnorod-
ność mikroorganizmów. […]

Ale obserwując świat, zauważa-
my, że ten poziom ingerencji czło-
wieka często służący interesom 
środowisk finansowych i konsump-
cjonizmowi faktycznie sprawia, że 
ziemia, na której żyjemy, staje się 

mniej bogata i  piękna, coraz bar-
dziej ograniczona i szara, podczas 
gdy w  tym samym czasie rozwój 
technologii i ofert konsumpcji nie-
ustannie w sposób nieograniczony 
posuwa się naprzód.[…]

Przypomnijmy na przykład, jaki-
mi płucami planety, pełnymi różno-
rodności biologicznej, są Amazonia, 
dorzecze Konga czy duże warstwy 
wodonośne i lodowce. Dobrze znane 
jest znaczenie tych miejsc dla całej 
planety i dla przyszłości ludzkości.[…]

Wiemy również, że marnotraw-
stwu ulega niemal jedna trzecia 
produkowanej żywności, a  «żyw-
ność, którą się wyrzuca, jest niejako 
żywnością kradzioną ze stołu ubo-
gich» […]

Każda wspólnota może wziąć 
z  dóbr ziemi to, czego potrzebuje 
dla przeżycia, ale ma również obo-
wiązek chronienia jej i zapewnienia, 
by nadal była ona płodna dla przy-
szłych pokoleń. […]

Nie zauważamy, że niektórzy lu-
dzie popadają w poniżającą nędzę 
bez realnych możliwości poprawy, 
podczas gdy inni nawet nie wie-
dzą, co zrobić z tym, co posiadają, 
z próżnością afiszując się rzekomą 
wyższością, i zostawiają za sobą taki 
poziom odpadów, że rozpowszech-
nienie tego zjawiska groziłoby znisz-
czeniem planety. […]

W niektórych krajach istnieją po-
zytywne przykłady poprawy stanu 
środowiska naturalnego, takie jak 
oczyszczanie rzek, które były za-
nieczyszczane przez dziesięciolecia, 
lub rekultywacja lasów rodzimych 
albo upiększanie krajobrazów po-
przez oczyszczanie środowiska lub 
projekty budowlane o dużej wartości 
estetycznej czy postęp w produkcji 

Ogranicz ilość 
produkowanych śmieci

Zaangażuj się 
w akcje typu: 
”ciuch w ruch” i ogranicz 
kupowanie 
odzieży do 
minimum

Dopisz swoje sposoby, 
jak dbać o środowisko

Przekaż dzieciom 
i wnukom, jak dbać 
o nasz wspólny dom 
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czystej energii, poprawa transpor-
tu publicznego. Działania te nie 
rozwiązują problemów globalnych, 
ale potwierdzają, że człowiek jest 
jeszcze w stanie pozytywnie ingero-
wać. Człowiek stworzony do miłości, 
pośród swych ograniczeń, jest nie-
ustannie zdolny do gestów wielko-
duszności, solidarności i troski. […]

Jeśli spojrzymy w sposób powierz-
chowny, pomijając pewne widoczne 
oznaki skażenia i degradacji, to wy-
daje się, że sytuacja nie jest tak po-
ważna i że planeta mogłaby przez 
długi czas trwać w aktualnych wa-
runkach. Takie pokrętne zachowanie 
pomaga nam kontynuować nasz styl 
życia, produkcji i konsumpcji. Jest 
to sposób, w jaki człowiek radzi so-
bie, aby móc pielęgnować wszystkie 
wady autodestrukcyjne: usiłując 
ich nie widzieć, walcząc, by ich nie 
uznać, odkładając ważne decyzje, 
udając, że nic się nie stało.

Ciąg dalszy nastąpi.

Człowiek jest jeszcze 
w stanie pozytywnie 
ingerować. Człowiek 
stworzony do 
miłości, pośród 
swych ograniczeń, 
jest nieustannie 
zdolny do gestów 
wielkoduszności, 
solidarności i troski.

Jak możemy 
pomócZIEMI
Zabieraj torbę lub koszyk na zakupy

Wyeliminuj z życia przedmioty 
jednokrotnego użytku

Używaj bawełnianych ręczników 
zamiast papierowych

Segreguj śmieci nie tylko w domu, 
lecz także w miejscu pracy

Oszczędzaj wodę i energię
Myj ręce przy małym strumieniu wody z kranu
Wyciągaj ładowarkę z kontaktu, 
gdy nie ładujesz urządzeń mobilnych
Gdy możesz, postaraj się 
nie używać auta
Używaj żarówek elektrooszczędnych
Skręcaj grzejnik, gdy wietrzysz pokój
Nie kupuj umytych warzyw 
i owoców w gotowym opakowaniu
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Pod koniec stycznia nadeszły ze Stolicy 
Apostolskiej do Spółki PBG na adres Prezesa 
Jerzego Wiśniewskiego życzenia bożonarodzeniowe 
od Papieża Franciszka z podziękowaniem 
i błogosławieństwem na 2018 rok.
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