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Od czerwca br, kiedy Zarząd RAFAKO poinformował 
pracowników i rynek o rozpoczęciu kolejnego etapu  
zmian w Spółce, towarzyszą nam hasła: reorganizacja, 
optymalizacja i restrukturyzacja. Dążymy do tego, by 
poprawić konkurencyjność naszych ofert, wyeliminować 
zbędne koszty stałe, realizować inwestycje taniej 
i sprawniej, a docelowo stać się „zwinną”, szybko 
reagującą na zmiany organizacją. 
Trzeba stawić czoła przestarzałym procedurom, które 
niegdyś były właściwe, ale dzisiaj stały się bezużyteczne 
oraz skomplikowanym procesom decyzyjnym 
wymagającym aprobaty wielu osób. Od dzisiaj skupia-
my sie na efektach naszej pracy i jaką wartość przynosi 
to RAFAKO. Jeśli chcemy przetrwać, musimy się zmienić. 
Liczymy na Waszą pomoc i współpracę.
To wydanie OGNIWA jest szczególne nie tylko z uwagi 
na wyjątkowy temat i format. 200 numer zbiegł się 
z jubileuszem naszego biuletynu korporacyjnego. Od 20. 
lat jesteśmy blisko Was i informujemy o najważniejszych 
wydarzeniach w życiu spółek z Grupy PBG. 
20 lat! To dużo i mało jednocześnie. Dużo, bo mamy 
już przeszłość i bogate archiwum, z którego możemy 
czerpać garściami. Mało, bo wciąż jesteśmy młodzi i go-
towi podejmować nowe wyzwania. Dziękujemy Wam, 
naszym Czytelnikom, za zaufanie i wierność. Dziękujemy 
tym, którzy angażują się w powstawanie tekstów oraz 
zdjęć i tworzą OGNIWO. Zapraszamy do współpracy 
wszystkich, którzy chcą wspierać powstawanie biule-
tynu. Każdy z Was może dołączyć do redakcji i wspól-
nie z nami tworzyć przyszłość Grupy PBG. 
W kolejnych numerach magazynu OGNIWO będziemy na 
bieżąco informować o programie reorganizacji i wszyst-
kich zmianach jakie obecnie zachodzą w RAFAKO.

Małgorzata Wiśniewska, redaktor naczelna

słowo od 
redakcji
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agnieszka Wasilewska-Samail
Prezes rafako S.a.

Tegoroczne lato 
w naszej firmie rozpoczęliśmy 
z silnym postanowieniem, 
żeby uczynić z rafako S.a. 
organizację prawdziwie 
„zwinną”, szybko reagującą 
na zmiany na rynku 
i konkurencyjną. W tym 
celu uruchomiliśmy 
szereg wewnętrznych 
inicjatyw. Wierzymy, że ich 
realizacja przybliży nas 
do strategicznych celów 
wypływających wprost ze 
Strategii Stabilnego Wzrostu 
rafako S.a. na lata 2015-2018.

Tegoroczne lato w naszej firmie roz- 
poczęliśmy z silnym postanowieniem, 
żeby uczynić z RAFAKO S.A. orga-
nizację prawdziwie „zwinną”, szybko 
reagującą na zmiany na rynku i kon-
kurencyjną. W tym celu uruchomiliś- 
my szereg wewnętrznych inicjatyw. 
Wierzymy, że ich realizacja przybliży 
nas do strategicznych celów wypły-
wających wprost ze Strategii Stabil-
nego Wzrostu RAFAKO S.A. na lata 
2015-2018.
Projekt „Reorganizacji”, za którego 
real izację odpowiada Marta Olej-
nicka, Dyrektor ds. Reorganizacji , 
ma na celu optymalizację procesów 
wsparcia i procesów biznesowych oraz 
zasobów do ich realizacji, co pozwoli 
zwiększyć naszą dynamikę i usprawni 
pracę przedsiębiorstwa. Pierwsza faza 
tego projektu, która potrwa do końca 
sierpnia, obejmie szczegółową analizę 
realizowanych procesów, ról i zadań 
pracowników RAFAKO S.A. w obsza-
rze wsparcia oraz w Zakładach pod 
kątem ich optymalizacji. 
Projekt „Zmiany w schemacie organiza-
cyjnym RAFAKO S.A.”, który zapowie-
dziany został 21 czerwca przez Zarząd, 
doprowadzi do zmian w strukturze 
spółki i reorganizacji w Zakładach. 
Stworzenie tych jednostek w 2016 
roku było jednym z pierwszych kroków 
podjętych w celu wdrożenia strategii 
rozwojowej RAFAKO S.A. Po roku dzia-
łania nadszedł czas, żeby przyjrzeć się 

01
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jaka jest efektywność realizowanych 
w nich procesów i podjęcia działań 
prowadzących do ich optymalizacji. 
Za realizację zmian odpowiedzialni są 
managerowie stojący na czele poszcze-
gólnych Zakładów.
Projekty „Pilotażowe wdrożenie MBO” 
oraz „Pomiar i analiza procesów”, pro-
wadzone przez Karolinę Kubicę-Ka-
mińską, Dyrektor HR, stanowią od-
zwierciedlenie najlepszych praktyk 
rynkowych w obszarze zarządzania 
kapitałem ludzkim. Pierwszy z nich 
rozpoczął się 21 marca i objął 10% 
załogi. Wspiera real izację strategii 
Spółki i premiuje pracowników, któ-
rzy swoją postawą i działaniami przy-
czyniają się do rozwoju i wzmacnia-
nia pozycji rynkowej RAFAKO S.A. 
Dla biorących udział w projekcie pra-
cowników pilotaż stanowi wyjątkową 
możliwość sprawdzenia i zaopiniowa-
nia systemów przed ich wdrożeniem 
na poziomie całej organizacji. 
„Pomiar i anal iza procesów”, drugi 
projekt prowadzony przez Dyrektor 
HR, objął zasięgiem obszar wspar-
cia organizacyjnego: księgowość, 
kontroling, zakupy, administrację, IT 
i HR. W pierwszej kolejności pozwoli 
ustalić, jak obecnie realizowane są 
w RAFAKO S.A. poszczególne pro-
cesy obszaru wsparcia, a docelowo 
dostarczy rekomendacji, w jaki spo-
sób można je uprościć lub podnieść 
ich efektywność z korzyścią dla nas 

wszystkich. Projekt dostarczy także 
informacji, które zostaną wykorzystane 
do zaktualizowania opisów stanowisk 
pracy.
Trwające w naszej firmie inicjatywy 
przypadają na okres przełomowy dla 
energetyki konwencjonalnej, zwłasz-
cza w krajach Unii Europejskiej, która 
odchodzi od węgla i – czy nam się 
to podoba, czy nie – musimy szukać 
nowych rozwiązań, produktów i inno-
wacji w ramach tej gałęzi przemysłu, 
z której się wywodzimy. Wszystko po 
to, by w najlepszy i najefektywniej-
szy sposób wykorzystać potencjał 
RAFAKO S.A, pozyskiwać nowe kon-
trakty i zapewnić pracę załodze.
Miejmy na uwadze to, że w dzisiejszym 
świecie najlepiej na rynku radzą sobie 
te firmy, w których struktura organi-
zacyjna jest możliwie prosta i płaska, 
a praca oparta jest na sprawdzonych 
standardach. Wtedy najlepiej działa 
komunikacja między poszczególnymi 
pracownikami, a spółka jest w stanie 
szybko reagować na zmiany w oto-
czeniu rynkowym i adaptować się 
do nowych warunków, co stanowi 
kluczową przewagę konkurencyjną. 
Firmy o takich cechach nazywane są 
organizacjami „zwinnymi”. RAFAKO S.A. 
ma w tej materii wiele do nadrobienia 
i jeśli chcemy utrzymać się na rynku, 
musimy nauczyć się tej „zwinności”. 
Każda z opisanych wyżej inicjatyw ma 
pomóc nam osiągnąć ten cel.
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Opisane w przyjętej w 2014 roku „Stra-
tegii Stabilnego Wzrostu” cele RA-
FAKO S.A. obejmują rozwój nowych 
technologii i umocnienie na pozycji 
krajowego lidera w zakresie przyja-
znych środowisku, nowoczesnych 
rozwiązań dla sektora energetyki 
i przemysłu. Wskazane w dokumen-
cie kierunki związane są także z roz-
wojem sprzedaży na rynkach zagra-
nicznych i optymalizacją zarządzania 
kapitałem i kosztami. Szczególnie te 
dwa ostatnie cele stawiają określone 
zadania dla nas jako organizacji. Mu-
simy zrobić wszystko, aby stać się 
firmą bardziej elastyczną i sprawniej 
działającą. 
W najbl iższym czasie wykuwać się 
będzie kształt RAFAKO S.A. na najbliż-
sze lata. Wspólnie decydować będziemy 
jak wyglądać ma praca na poszcze-
gólnych stanowiskach, i jak ma być 
ona oceniana. Sukces tych ambitnych 
projektów zależy od naszej wspólnej 
determinacji i zaangażowania, także 
w czasie planowanych spotkań pro-
jektowych i warsztatów analitycznych. 
Gorąco zachęcam: wykorzystajmy tę 
szansę i włączmy się aktywnie w pro-
jektowanie tego, jak w przyszłości 
ma wyglądać nasza praca. Wierzę, że 
budowa „NOWEGO RAFAKO”, przed-
siębiorstwa na miarę naszych czasów 
i naszych marzeń, będzie możliwa tylko 
wtedy, gdy wszyscy się w nią włączymy.

agnieszk a wasilewsk a-sama il
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OGNIWO [O]: Jaki jest cel projektu opo-
miarowania procesów i które obszary 
firmy są nim objęte?

KarOlINa KubIca-KamIńsKa [KK-K]: 
Celem projektu jest po pierwsze inwen-
taryzacja procesów realizowanych 
w działach wsparcia organizacyjnego, 
a po drugie ich optymalizacja. Projekt 
pokaże jak wieloma zadaniami zajmują 
się osoby zatrudnione na poszcze-
gólnych stanowiskach i pozwoli nam 
pr zeprowad z ić  ak tual i zację  kar t 

Mierzymy 
procesy

02
roZMowA 
Z KAroLiną KUBicą-KAMińSKą, 
DYreKtor Hr w rAFAKo, 
poświęconA projeKtowi 
opoMiArowAniA proceSów

stanowiskowych. Projektem objęte 
są obszary kontrol ingu, f inansów, 
księgowości, kadr i płac, IT, zakupy 
i administracja.

[O]: Jak przebiegać będą prace pro-
jektowe i w jakim zakresie angażowani 
będą w nie pracownicy?

[KK-K]: Projekt składa się z 3 głównych 
części, z których pierwszą - zbudowanie 
map czynności i szkolenia z narzędzia 
informatycznego służącego do pomiaru 
czasu pracy  – mamy już za sobą. W lipcu 
i sierpniu pracownicy składają raporty 
z wykonywanych zadań - to tzw. „pomiar” 
- drugi, bardzo ważny etap projektu. 
Raportowanie wspiera narzędzie reje-
strujące czas realizacji poszczególnych 
zadań, które dostarcza rzeczywistych, 
aktualnych danych na temat przebiegu 
procesów. Równolegle toczy się trze-
cia i ostatnia część projektu: spotkania 
z udziałem pracowników i konsultantów 
zewnętrznych. Podczas nich powstają 
modele procesów, czyli schematy prze-
pływu pracy, dokumentów i odpowiedzial-
ności między poszczególnymi stanowi-
skami a jednostkami organizacyjnymi. 

[O]: Będziemy wiedzieli, jak realizowane 
są procesy wsparcia w RAFAKO i co 
dalej?

[KK-K]: Dzięki przeprowadzonej w pierw-
szym etapie analizie dowiemy się, jakie 
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karolINa kUbICa-kamIńSka
DyrEkTor Hr W rafako Sa

procesy we wsparciu mamy i ile ogó-
łem kosztują. Będziemy dysponowali 
twardymi danymi dotyczącymi ich prze-
biegu i efektywności. Równocześnie 
będziemy na bieżąco zastanawiać się, 
w których miejscach można procesy 
usprawnić i zoptymalizować. Zidenty-
fikujemy martwe zapisy i zawiłe proce-
dury, które utrudniają nam codzienne 
funkcjonowanie. Na półmetku projektu 
mogę podzielić się taką refleksją, że 
wszystkim pracownikom, bez wyjątku, 
marzą się „zwinne”, „lekkie” i pragma-
tyczne procesy, bez nadmiaru formu-
larzy i teorii. Jestem przekonana, że 
na podstawie rekomendacji pracow-
ników, danych z systemu i pogłębionej 
analizy wykonanej przez konsultantów 
będziemy w stanie procesy usprawniać 
i upraszczać, co uczyni działy wsparcia 
RAFAKO bardziej efektywnymi.

rozmawi ał am (at tention marketing)



12

200

Przezwyciężenie starych przyzwycza-
jeń jest w tej chwili jednym z naszych 
największych wyzwań. Wiele firmowych 
nawyków RAFAKO wyrosło z proce-
dur stworzonych przed laty, wówczas 
sprawdzonych i efektywnych. Jednak 
otoczenie się zmieniło, a wraz z nim 
również sposób prowadzenia biznesu 
oraz wyznaczniki skuteczności. Stoimy 
przed wyborem: zostać w miejscu  lub… 
zmienić nasze przyzwyczajenia i iść do 
przodu. Zmiana wymaga od nas odpo-
wiedniego nastawienia, strategii i planu 
działania. By się do niej odpowiednio 
przygotować warto zrozumieć, co nami 
kieruje i jak zmiana nawyków pomoże 
nam osiągać biznesowe (i nie tylko) cele.

Nawyk 
sukcesu,

Nawyk 
porażki

03

SU
KC

ES
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Co to w ogóle jest nawyk? Według au-
tora książki „Siła nawyku” Charlesa Du-
higga jest wyborem, którego w pewnym 
momencie dokonujemy świadomie, po 
czym przestajemy o nim myśleć i wciąż 
do niego wracamy, często codziennie. 
To wzór, według którego mózg podąża 
automatycznie. Ta sama trasa do pracy, 
poranna kawa, sprawdzenie wiadomości 
na Facebooku, mycie zębów - czynno-
ści te wykonujemy automatycznie i nie 
zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że 
ich brak może wywoływać frustrację 
na skalę, jaka występuje w przypadku 
uzależnień od alkoholu czy papierosów. 

Nawyki jednostek
W przypadku jednostek przyzwyczaje-
nia mogą stanowić znacznie potężniej-
szą siłę, niż ludzie są skłonni przyznać. 
Charles Duhigg powołał się na histo-
rię Eugene’a, który po wylewie doznał 
uszkodzeń pamięci krótkotrwałej. Nie 
był w stanie zapamiętać nic na dłużej 
niż 20 sekund, odbywał w kółko te 
same rozmowy oraz zadawał te same 
pytania. Jednocześnie, jako starszy 
człowiek, miał wyrobionych wiele na-
wyków związanych z codziennością. 
Podczas badań nie potrafił wskazać, 
które drzwi w jego domu prowadzą do 
kuchni, jednak gdy miał ochotę się cze-
goś napić, wstawał i brał sobie coś do 
picia z lodówki. Wszystko dzięki zauto-
matyzowanym, zakodowanym głęboko 
w mózgu procedurom uruchamianym 

pod wpływem tych samych wyzwala-
czy. Mimo uszkodzeń pamięci był w sta-
nie odbywać krótkie spacery po oko-
licy, gdyż od kilkunastu lat spacerował 
dokładnie tą samą trasą i każdy mijany 
znak lub drzewo było wskazówką, wy-
zwalaczem, który prowadził go po trasie 
do domu. Jednak gdy podczas remon-
tu jedna z ulic była zamknięta, natych-
miast się zgubił.

Nawyki w biznesie
Badania nad działaniem mechanizmu 
stojącego za nawykami pomagają fir-
mom w dotarciu do klienta, reorganizacji 
przedsiębiorstw, usprawnieniu działania 
placówek i wielu innych działaniach. 
Drobna zmiana, wprowadzona na stałe 
dzięki wykształceniu nowego nawyku, 
często prowadzi do lawinowych prze-
kształceń i spektakularnych sukcesów.
Na budowie odpowiednich nawyków 
w pracownikach zbudowane są takie in-
stytucje jak wojsko czy straż pożarna. 
Od szybkości reakcji oraz sprawności 
działania pojedynczych ludzi w tych 
instytucjach zależy zdrowie i życie 
innych. A czasem także ich samych. 
Na tworzeniu nawyków przez mecha-
nizm wyzwalacza i nagrody bazują mar-
keting i branża reklamowa. Przykładem 
jest pasta do zębów Pepsodent, wpro-
wadzona krótko po I wojnie światowej. 
Była to pierwsza pasta z dodatkami 
o smaku mięty i cytryny, które po umy-
ciu dawały odczucie świeżości w ustach. SU
KC

ES
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Każdy pracownik sieci na całym świecie, 
zanim będzie miał kontakt z klientami, 
przechodzi trwające kilkadziesiąt godzin 
szkolenie z opracowanych wewnętrznie 
procedur, których zadaniem jest wyro-
bienie takich automatycznych reakcji 
na stresujące sytuacje. Tym samym 
pracownicy Starbucks nie krzyczą na 
swoich klientów i, chronieni procedu-
rami, zawsze z uśmiechem podają kawę.

bezpieczeństwo trampoliną zmian
Zupełnie inne zastosowanie nawyków 
przedstawił Paul O’Neil, który w 1987 
roku został prezesem Alcoa (Aluminium 
Company of America). Firma wówczas 
borykała się z wieloma problemami i tra-
ciła zaufanie inwestorów. W dniu swo-
jego przyjścia Paul O’Neil zdecydował, 
że Alcoa będzie najbardziej bezpiecz-
nym przedsiębiorstwem w USA, a jego 
priorytetem będzie redukcja liczby wy-
padków. 
Dzięki zjednoczeniu wszystkich pra-
cowników wokół idei budowania bezpie-
czeństwa, udało mu się zreformować 
i unowocześnić całe przedsiębiorstwo. 
Alcoa była jedną z pierwszych firm wy-
korzystującą e-mail do wysyłania ra-
portów dotyczących wypadków i wdra-
żania polityki BHP. Jednak sięganie po 
to narzędzie tak weszło w nawyk ma-
nagerów, że zaczęli je stosować także 
w innych celach, na przykład do szyb-
kiego wymieniania informacji na temat 
cen surowców. Tym samym zwyczaj zbu-

Dzięki skojarzeniu w reklamie nieświe-
żego nalotu na zębach jako porannego 
wyzwalacza oraz miętowego mrowienia 
w ustach jako nagrody twórcy pasty za-
robili miliony dolarów w kraju, w którym 
większość żołnierzy Amerykańskiego 
Korpusu Ekspedycyjnego jadących do 
okopów I wojny światowej nie miało 
nawet szczoteczki do zębów.

kawa w stresie
Jednym z najlepszych przykładów bizne-
sowego wpływu na codzienne zwyczaje 
ludzi jest sukces sieci kawiarni Starbucks. 
Spółka swój największy rozkwit zawdzięcza 
Howardowi Schultzowi, który postawił na 
wyjątkową jakość obsługi jako czynnik 
wyróżniający Starbucks na rynku. Za-
łożona w Seattle w 1971 roku sieć miała 
w 2016 roku prawie 24,5 tys. kawiarni na 
całym świecie, z czego 46 w Polsce. 
O ile podstawową wiedzę dotyczącą ob-
sługi i sposobów radzenia sobie z klien-
tami można przejąć po krótkiej serii 
szkoleń, dopiero długotrwałe treningi 
pozwalają pracownikom skutecznie ra-
dzić sobie z sytuacjami stresowymi, ta-
kimi jak niezadowolony czy agresywny 
klient. Jest to problem wielu firm za-
trudniających wielu nisko wykwalifiko-
wanych pracowników, na przykład sieci 
sklepów czy restauracji typu fast food. 
Z tego względu firma opracowała sze-
reg procedur, których zadaniem jest 
wykształcenie w pracownikach nawyko-
wego reagowania na konkretne bodźce. 



dowany z intencją dbania o bezpieczeń-
stwo zatrudnionych, stał się narzędziem 
budowania przewagi konkurencyjnej. 

Nawyk sukcesu
Mimo iż „rozumiemy, jak sprawić, by 
ludzie jedli mniej, ćwiczyli więcej, pra-
cowali wydajniej i żyli zdrowiej, prze-
kształcanie nawyków niekoniecznie jest 
łatwe i szybkie. I nigdy nie jest proste”. 
Jak więc zmienić nawyki, które uprzy-
krzają nam życie zawodowe i sprawiają, 
że stoimy w miejscu? Nie ma na to 
tajemnej recepty. Nie dlatego, że taka 
recepta nie istnieje, tylko że nie istnieje 
jedna recepta na zmiany nawyków - są 
ich tysiące. Nawyki różnią się między 
sobą tak samo, jak ludzie. Ponadto 
napędzane są przez inne pragnienia. 
Dopiero obserwacja i analiza własnych 
zachowań pomoże nam zastąpić stare 
nawyki nowymi, jednak już samo uświa-
domienie sobie istnienia pętli nawyku 
z nagrodą na końcu pomaga przerwać 
niepożądane zachowanie.
Zmiana może nie pojawić się szybko, nie 
zawsze jest łatwa, ale z upływem czasu 
i włożonym wysiłkiem niemal każdy nawyk 
może zostać przekształcony. Bo złych 
nawyków nie można się pozbyć - można 
jedynie zastąpić je dobrymi. Skoro innym 
organizacjom udało się przezwyciężyć 
swoje słabości, przekuć wady na zalety, 
pozbyć się ciążących na nich przyzwy-
czajeń, to nie możemy być gorsi.

am (at tention marketing) po
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Choć w EuropiE Nad ENErgEtyką 
węglową zbiErają się, 
NoMEN oMEN, CzarNE ChMury, 
jEst to wCiąż przyszłośCiowa 
braNża. NiE da się jEdNak 
uNikNąć gigaNtyCzNyCh 
przEMiaN wyNikająCyCh 
zarówNo z globalNyCh 
trENdów, jak i długofalowEj 
stratEgii rafako.

200

04Energetyka 
u progu 
gigantycz-
nych zmian

Dane Europejskiej Agencji Energii wskazują, że 
Stary Kontynent wciąż jest w dużym stopniu 
zależny od paliw kopalnych. Według danych za 
2013 rok Wspólnota produkuje z kopalin 46% 
wykorzystywanej energii. Dla całego świata 
odsetek ten wynosi jednak 67%1. Choć w tej 
chwili brakuje nowszych danych, europej-
skie trendy są oczywiste. Jest to redukcja 
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tej gałęzi połączona z decentralizacją 
oraz rosnącym udziałem odnawialnych 
źródeł prądu i ciepła. Faktem jest, że 
zależność Starego Kontynentu od węgla 
wciąż jest duża, to jednak sukcesywnie 
ona spada. 
Kolejnym ważnym trendem we wspól-
notowej energetyce jest optymalizacja 
jej wydajności. Według informacji Euro-
pejskiej Agencji Środowiska w pań-
stwach o przestarzałych systemach 
wykorzystujących elektrociepłownie 
i elektrownie węglowe nawet 50% 
wyprodukowanej mocy jest traconych2.

Zielono mi, czyli kierunki 
rozwoju
Według przygotowanego przez McKin-
seya raportu „Transformation of Europe’s 
power system until 2050” dotyczącego 
kierunków rozwoju europejskiej ener-
getyki do 2050 roku zapotrzebowa-
nie kontynentu na prąd ma wzrosnąć  
o 40 procent3. Jednocześnie długoter-
minowa strategia zakłada redukcję gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 80 %  
w stosunku do poziomu z 1990 roku. 
W związku z trudnością w pogodzeniu 
tych celów analitycy firmy McKinsey 
przygotowali trzy alternatywne scena-
riusze rozwoju. 

wersja „czysta”  
według tego scenariusza Europa  
do 2050 roku zredukuje emisję gazów 
cieplarnianych o 95% w porównaniu 

do poziomu z 1990 roku. Za 90% energii 
w Europie odpowiadać ma miks źródeł 
odnawialnych oraz atomu, a paliwa 
kopalne za 10%. Udział różnych gałęzi  
ma się w 2020 roku wyrównać i osiągnąć 
poziom 36% pozyskiwanych ze źródeł 
odnawialnych, 27% z atomu oraz 37% 
z kopalin. 

wersja „zielona” 
Europa postawi na rozwój źródeł 
odnawialnych, które w 2050 będą 
odpowiadały za 80% pozyskiwanej 
energii. kolejne 13% uzyskiwane  
będzie z rozszczepiania atomu, 
 a 7% z paliw kopalnych. 

wersja „odchudzona” 
jest to jedyna wersja zakładająca 
realną konkurencję kosztową źródeł 
odnawialnych i tradycyjnych. W tym 
scenariuszu nawet w 2050 roku kopaliny 
będą odpowiadały za około 50% energii 
wykorzystywanej przez Europę.

Jedynie scenariusz „zielony” zakłada 
całkowitą marginalizację węgla. Jednak 
kluczowym czynnikiem napędzającym 
europejską niechęć do paliw kopalnych 
jest wysoka emisyjność tego źródła. 

Czysty węgiel
Dobrym przykładem rynku, na którym 
energetyka węglowa wciąż jest w cenie, 
jest Polska, na co dowodem jest sze-
reg inwestycji w nowe bloki, choćby  



1000 MW w Ostrołęce,  500 MW 
w elektrowni Dolna Odra czy 800 MW 
w Bogdance. Jednocześnie inwestycje 
te muszą spełniać coraz bardziej wy-
śrubowane normy związane z emisją 
zanieczyszczeń i ochroną środowiska. 
Również już w tej chwili między Odrą 
a Bugiem widać programy modernizacyj-
ne związane z blokami energetycznymi. 
Najlepszym przykładem jest program 
200+ zakładający wymianę i unowo-
cześnianie instalacji o mocy 200 MW. 
Oznacza to, że choć zapotrzebowanie 
na usługi Rafako w Polsce i Europie 
w najbliższym czasie nie zmaleje, należy 
już w tej chwili zacząć przygotowania 
do funkcjonowania w nowym modelu. 

Światowa ekspansja
Fakt, że Europa powoli odwraca się 
od paliw kopalnych, nie oznacza jesz-
cze, że jest to trend na całym świecie. 
W tym przypadku Rafako ma wszelkie 
kompetencje, by konkurować o naj-
ważniejsze rynki. Tradycyjnie jeste-
śmy mocni w regionie Bałkanów czy 
na rynku Tureckim. 
Jednocześnie w planach związanych 
z najbliższą przyszłością jest ekspansja 
na rynki azjatyckie, przede wszystkim 
Indie, Indonezję oraz Wietnam. Jest 
to bez wątpienia ogromna szansa, 
wymaga jednak dostosowania firmy 
do wyzwań związanych z przyszło-
ścią. W tym przypadku po raz kolejny 
odpowiedź leży w modernizacji oraz 
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1 Raport European Environment Agency „Renewable energy in 
Europe 2016. Recent growth and knock-on effects”, EEA 2016

2 European Environment Agency „Overview of the European 
energy system”, 2015

3 McKinsley&Company „Transformation of 
Europe’s power system until 2050, including specific 
considerations for Germany”, Germany 2010

budowaniu coraz czystszej technolo-
gii, choć cały czas opartej na węglu. 
Międzynarodowa ekspansja i moder-
nizacja wiąże się jednak z konieczno-
ścią optymalizacji i kontroli procesów. 
Walka o nowe rynki jest niemożliwa przy 
wysokim stopniu komplikacji procesów 
oraz braku kontroli nad zasobami firmy. 

Niezależni od kierunków
Rafako, aby przetrwać, musi się przygo-
tować na wszystkie możliwe scenariusze 
rozwoju, wliczając w to także zielony, w ra-
mach którego rynek docelowy w Europie 
gwałtownie się skurczy. Choć nie mamy 
wpływu na kierunek zmian, możemy już 
dzisiaj rozpocząć pracę, by te zmiany były 
dla nas możliwie najbardziej korzystne. 
Już dzisiaj szukamy możliwości budo-
wania kompetencji w takich obszarach 
jak zgazowanie odpadów, a nawet foto-
woltaika czy turbiny wiatrowe.
Dlatego na mapie energetyki przyszłości 
z pewnością będzie miejsce dla Rafako. 

am (at tention marketing)
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Europa nie jest perspektywicznym 
rynkiem dla tradycyjnych technologii. 
RAFAKO negocjuje obecnie umowy 
w Tunezji ,  ma kontakty na Bl iskim 
Wschodzie i Bałkanach.  Konkurowanie 
na zagranicznych rynkach niesie ze sobą 
znacznie więcej pracy organizacyjnej niż 
budowanie pozycji w kraju, czy nawet 
obecność na kontynencie. Skuteczna 
walka o nowe rynki nierozerwalnie wiąże 
się z koniecznością poprawy procesów 
organizacyjnych oraz podniesieniem 
wydajności organizacji. Żeby tworzyć 

05Nasza 
przyszłość 
zaczyna się 
dziś 

CzyM dokładNiE są 
„zMiENiająCE się waruNki 
bizNEsowE” oraz „Coraz 
ostrzEjszE otoCzENiE 
koNkurENCyjNE” w przypadku 
rafako o jakiE ryNki 
walCzyMy już dziś i ChCEMy 
zabiEgać po rEorgaNizaCji?
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konkurencyjne oferty, musimy zredu-
kować zbędne koszty przy jednocze-
snym zwiększeniu możliwości bizne-
sowych. Oznacza to, że reorganizacja, 
jaką w tej chwili przechodzi RAFAKO, 
jest absolutnie niezbędna dla dalszego 
przetrwania firmy w nowych warunkach 
biznesowych. 

Nowe kierunki
Wśród najważniejszych kierunków 
ekspansji biznesowej Rafako wymienić 
można Indonezję. Ten azjatycki kraj 
wciąż intensywnie się rozwija, również 
w sferze przemysłowej. Rosnące zapo-
trzebowanie na energię elektryczną 
pokrywane jest w dużej mierze ze źró-
deł konwencjonalnych, przede wszyst-
kim dzięki wykorzystaniu energetyki 
węglowej. 
Kraj zapowiedział , że w ciągu 5 lat 
zainwestuje w budowę nowych bloków 
energetycznych na poziomie 35 tys. 
MW. Ze względu na strukturę geo-
graficzną kraju kluczowe będą inwe-
stycje w nieduże bloki energetyczne 
na poszczególnych wyspach, każdy 
o mocy od 50 do 100 MW. 
Obecnie w naszym zasięgu są kon-
trakty na budowę dwóch takich bloków, 
jednego w tym roku i drugiego w przy-
szłym. W dalszej perspektywie Rafako 
będzie działać na rynku indonezyjskim 
w obszarze dostarczania technolo-
gii służących utylizacji odpadów oraz 
z obszaru bloków gazowo-parowych. 
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wień. W tej chwili nie ma informacji 
na temat planów rozwoju energetyki 
cieplnej w Polsce, mało jednak praw-
dopodobne, by wszystkie ciepłownie 
postanowiły nagle na ostatnią chwilę 
unowocześnić swoje instalacje. Część 
większych ciepłowni opalanych węglem 
kamiennym zostanie zmodernizowana 
w celu spełnienia wymagań środowis- 
kowych, a część skorzysta z derogacji 
oraz zostanie zastąpiona obiektami 
kogeneracyjnymi wykorzystującymi 
nowe technologie.
Impulsem do wcześniejszych inwestycji 
będą przede wszystkim zużywające 
się aktualnie wykorzystywane kotły 
budowane w latach 60. i 70. W tym 
względzie już w tej chwili przygoto-
wujemy się do przetargu o zlecenie 
modernizacji Elektrowni Ostrołęka C 
oraz w Elektrowni Puławy. W szczegól-
ności ostrołęcki obiekt zmusi Rafako do 
maksymalnego wysiłku, gdyż konkurują 
o niego najwięksi światowi oferenci. 
Równie interesującym projektem jest 
modernizacja warszawskiej spalarni 
odpadów. Po raz kolejny względy eko-
logiczne będą dla Rafako okazją do 
walki o atrakcyjne zlecenie. Jednocze-
śnie rosnąca rola norm dotyczących 
ochrony środowiska wymusza konku-
rowanie poprzez tworzenie nowocze-
snych rozwiązań technologicznych. 
W przypadku rozwiązań dla spalarni 
odpadów Rafako posiada największe 
doświadczenie i zaplecze technologicz-

Kolejnym kierunkiem potencjalnej eks-
pansji są Indie, które w tej chwili inten-
sywnie inwestują w spalarnie odpadów 
oraz projekty związane z ochroną środo-
wiska. Kraj od lat 90. sukcesywnie pra-
cuje nad poprawą ochrony środowiska 
naturalnego, co objawia się spadkiem 
ilości zanieczyszczeń powietrza w każ-
dym okresie pięcioletnim oraz wzrost 
powierzchni lasów o 7% od 1990 roku1. 
Wśród szczególnych wyzwań dla rządu 
znajduje się zarządzanie odpadami, co 
oznacza dużą potencjalną szansę roz-
woju dla Rafako i oferowanych przez 
naszą firmę technologii. Szczególne 
nadzieje wiążemy w instalacji odsiarcza-
nia spalin w oparciu o nasz engineering 
oraz w przyszłości  w oparciu o ofe-
rowane przez naszą firmę technologie 
termicznej utylizacji odpadów.

Na fali środowiska
Przewiduje się, że od września wejdą 
w życie konkluzje BAT (Best Available 
Technologies) dla sektora energetyki 
i ciepłownictwa, w Polsce opartego 
głównie na węglu. Oznacza to, że wiele 
bloków energetycznych między Odrą 
a Bugiem będzie musiało zostać zmo-
dernizowanych, aby sprostać nowym 
wymaganiom Unii Europejskiej. 
Z perspektywy Rafako oznacza to 
konieczność konkurowania o pro-
jekty o wielkości od 80 do 200 milio-
nów złotych. Tego typu zamówienia 
pozwolą ustabilizować portfel zamó-
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ne w Europie. Naszym celem jest zdo-
bycie  pozycji lidera w zakresie budo-
wy spalarni odpadów w modelu „pod 
klucz”. Utrzymywanie pozycji lidera jest 
zawsze najtrudniejsze i z tego względu 
przekierowanie energii z nieefektyw-
nych procesów do rozwoju biznesu 
ma tym większe znaczenie. 

Dziś budować jutro
Długofalowe trendy w energetyce eu-
ropejskiej wskazują, że epoka węgla 
kamiennego w Europie powoli dobiega 
końca. 
Z tego względu, aby przetrwać jako 
liczący się gracz Starego Kontynentu, 
konieczna jest dywersyfikacja w opar-
ciu o nowe technologie. Choć nie ma 
potrzeby głębokiej rewizji globalnej 
strategii firmy, niezbędne będzie opra-
cowanie i wdrożenie nowych strategii 
produktowych. 
Przygotowujemy się do inwestycji 
w nowe technologie takie jak rozpro-
szone instalacje zgazowania odpadów 
i biomasy, hybrydowe bloki energetycz-
ne, instalacje metanizacji CO2 ze spa-
lin. Już  dzisiaj musimy kłaść podwali-
ny pod budowę kompetencji w takich 
obszarach jak elektromobilność, co 
wymaga przekierowania energii z mało 
efektywnych i nierozwojowych bizne-
sów  do tych, które – kreując nowe 
technologie – zapewnią RAFAKO wie-
loletnie perspektywy rozwoju. 
W długofalowej perspektywie znacznie 

bardziej interesujące wydaje się zaan-
gażowanie w rozwój technologii wspie-
rających elektromobilność. Konieczne 
są jednak systemowe zachęty do pod-
jęcia prac z zakresu badań i rozwoju 
(R&D) w tym obszarze. 
W najbliższych planach są również inwe-
stycje w modernizację parku maszyno-
wego wykorzystywanego przez Rafako. 
Szczególnie wnikliwie zbadane zostaną 
możliwości wdrożenia narzędzi auto-
matyzujących pracę w strategicznych 
obszarach produkcyjnych. 

PolSkI fUNDUSZ roZWoJU 
ZaINWESTUJE W EkSPaNSJĘ rafako
Podpisany pod koniec lipca list inten-
cyjny zapowiada objęcie prze PFR 10% 
emitowanych akcji RAFAKO i rozpo-
częcie współpracy przy finansowaniu 
oraz realizacji wybranych projektów 
strategicznych. Jako polska spółka 
będziemy konkurencyjni nie tylko 
w Europie, ale również na świecie.
Mamy duże szanse na skuteczne do-
pięcie wszystkich tych projektów, jed-
nak wymaga to od nas dużego wysiłku 
związanego z przebudową procesów 
i optymalizacją. Nie będzie to moż-
liwe bez strategicznej, długofalowej 
zmiany modelu funkcjonowania przed-
siębiorstwa.

am (at tention marketing)
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rafako koNsEkwENtNiE 
rEalizujE stratEgię, która 
pozwoli spółCE lEpiEj 
przystosować się do 
zMiENiająCyCh się wyMagań 
ryNkowyCh oraz zapEwNi 
jEj stabilNą pErspEktywę 
rozwoju. kolEjNy Etap zMiaN 
to optyMalizaCja proCEsów 
wsparCia i proCEsów 
bizNEsowyCh oraz zasobów 
do iCh rEalizaCji. zMiaNy 
w rafako NiE wiążą się tylko 
z gruNtowNą rEorgaNizaCją, 
alE takżE wdrożENiEM 
NowyCh tEChNologii. 

Nowy 
porządek 
zmian06

katarzyna Naczyńska 
Dyrektor biura Zarządzania Projektami 
Wewnętrznymi w rafako s.a.
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RAFAKO konsekwentnie realizuje strate-
gię, która pozwoli Spółce lepiej przysto-
sować się do zmieniających się wymagań 
rynkowych oraz zapewni jej stabilną per-
spektywę rozwoju. Kolejny etap zmian to 
optymalizacja procesów wsparcia i pro-
cesów biznesowych oraz zasobów do ich 
realizacji. Zmiany w RAFAKO nie wiążą 
się tylko z gruntowną reorganizacją, ale 
także wdrożeniem nowych technologii. 
- W tej chwili procesy w RAFAKO pod-
legają gruntownej analizie. To normalna 
procedura w tak dużych organizacjach. 
Nasze usługi sieciowe i biurowe są roz-
proszone. Gdzieś podskórnie każdy 
z nas czuje, że można poprawić wiele 
rzeczy – uważa Mariusz Twardawa, Dy-
rektor Biura Technicznego w Zakładzie 
Produkcji Kotłów RAFAKO. Pracowni-
cy wymieniają między sobą dziesiątki 
arkuszy Excela, wielokrotnie edytowa-
nych i zmienianych. Jeśli jedna osoba 
się pomyli i skasuje plik, praca wielu 
tygodni może zniknąć – tłumaczy Ma-
riusz Twardawa. Tymczasem to właśnie 
opieranie się na danych i pozyskiwanej 
z nich wiedzy jest jednym z najważniej-
szych trendów biznesowych ostatnich 
lat. Już w tej chwili widać wpływ zarzą-
dzania danymi na kondycję biznesu. Zła 
opieka nad swoimi zasobami cyfrowy-
mi może oznaczać utratę nawet 30% 
przychodów firmy. 
- Aktualnie w firmie przechodzimy 
reorganizację procesów i narzędzi 
– podaje Joanna Zwolak, Dyrektor 

Departamentu-Rachunkowosci i Po-
datków. Wdrożyliśmy system V-Desk 
w zakresie umów oraz obiegu faktur 
zakupowych, kończymy wdrożenie 
w zakresie obiegu delegacji. System 
V-Desk znałam już z mojej poprzedniej 
pracy, niemniej jednak aktualna wersja 
jest dużo lepsza od poprzedniej. Udało 
nam się dostosować system do potrzeb 
naszej Spółki. Praca w tym środowi-
sku oprogramowania jest przyjemna, 
a system jest przejrzysty i intuicyjny. 
Jednocześnie wdrażamy rozwiązanie 
kontrolingowe INFOR, które pozwoli 
nam planować oraz rozliczać zarówno 
projekty, jak i koszty stałe – dodaje 
Joanna Zwolak.

Solidne fundamenty
- Podstawą pozostanie obecny system 
ERP. W obszarze produkcji zamierzamy 
wzbogacić nasz informatyczny ekosys-
tem o rozwiązania MES (Manufacturing 
Execution System) oraz APS (Advan-
ced Planning and Scheduling) – tłuma-
czy Mariusz Twardawa. Wszystkie te 
systemy będą się ze sobą komunikować 
i na bieżąco wymieniać dane. Umoż-
liwi nam to skuteczniejsze planowa-
nie i odpowiadanie na wyzwania, jakie 
niesie ze sobą rynek. Co ważniejsze, 
pozwoli znacznie przyspieszyć nasze 
działania. 
W praktyce oznacza to rozbudowę 
ERP o narzędzia umożliwiające sku-
teczniejszą kontrolę poszczególnych 
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procesów biznesowych, które do tej 
pory nie były zdigitalizowane. 
- Wdrożony jest system do elektro-
nicznego obiegu dokumentów V-Desk. 
W tym systemie znajduje się rejestr umów 
i obieg faktur zakupowych. Obejmuje on 
również przygotowywaną platformę do 
obsługi procesu zakupowego – tłumaczy 
Katarzyna Naczyńska, Dyrektor Biura 
Zarządzania Projektami Wewnętrznymi. 
- Jednocześnie trwa wdrożenie systemu 
kontrolingowego INFOR d/EPM. W ślad za 
jego uruchomieniem ruszy seria szkoleń, 
które przygotują przyszłych użytkowników 
nowego oprogramowania do jak najbar-
dziej efektywnego wykorzystania tego 
narzędzia.
Zdaniem Katarzyny Naczyńskiej dzię-
ki wdrożeniu obu systemów (V-Desk 
i INFOR), zarówno osoby prowadzące 
kontrakty, jak i osoby odpowiedzialne 
za koszty stałe, będą mogły na bieżą-
co analizować plan i jego wykonanie. 
Systemy pozwolą podejmować dzia-
łania optymalizujące budżety, a aktu-
alizując dane w systemie zagwarantu-
ją rzetelne raporty dla osób, które na 
nie czekają. W najbliższych planach jest 
również wdrożenie systemu FLOTA słu-
żącego do zarządzania funkcjonującymi 
w przedsiębiorstwie pojazdami. 

mariusz Twardawa 
Dyrektor biura Technicznego w rafako S.a.
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Precyzyjna sprzedaż 
Zmiany dotyczą nie tylko pionów admini-
stracyjnych i produkcyjnych. Dostęp do 
nowych informacji wprost zrewolucjoni-
zuje codzienną pracę działu sprzedaży.
- Dokładna informacja o bieżącym obło-
żeniu oraz kalendarzu nadchodzących 
produkcji jest bardzo istotna. Na serwis 
lub dostarczenie kotła są precyzyjnie 
określone „okienka” czasowe, czy to 
w ramach nowej inwestycji, czy już ist-
niejącej. Każdy dzień przestoju to gigan-
tyczne straty, a z naszych produktów 
korzystają elektrownie zasilające całe 
miasta, które nie mogą sobie pozwolić 
na kilka nieplanowanych dni opóźnień 
– tłumaczy Mariusz Twardawa. Dlatego 
możliwość sprawdzenia na jednym pod-
ręcznym panelu czy w danym czasie 
będziemy wolni, czy nie to zarówno 
dla handlowców, jak i działu produkcji 
kluczowa kwestia, której znaczenia nie 
da się przecenić.
Tym samym nowe narzędzia będą nie-
zwykle przydatne dla działu sprzedaży, 
który zyska dokładne informacje na 
temat dostępności zasobów produk-
cyjnych w danym okresie. 

Co dalej?
Wdrożenie tych trzech systemów po-
zwoli uporządkować posiadane za-

200

soby informacyjne. Już samo to jest 
dużym zyskiem - usprawnienie proce-
sów i optymalizacja operacyjnej dzia-
łalności. Człowiek może zacząć biegać, 
dopiero wtedy, gdy nauczy się chodzić.  
Projektowane zmiany dadzą RAFAKO 
znakomite perspektywy do dalszych 
wdrożeń, na przykład opartych o in-
ternet of things czy bardziej zaawan-
sowanych narzędziach analitycznych. 
Obecne zmiany będą dobrą bazą do 
dalszego rozwoju firmy w stronę bu-
dowania wartości dodanej w oparciu 
o nowoczesne technologie. To koniecz-
na transformacja, która wyjdzie fir-
mie tylko na dobre.

Skorzystają wszyscy
Według Katarzyny Naczyńskiej kluczo-
wym elementem nadchodzącej reorgani-
zacji jest umiejętne przekonanie wszyst-
kich, że zmiany są konieczne i potrzebne.
- Wyjaśnienie pracownikom dlaczego 
należy postępować według nowych zasad 
i trendów na rynku jest kluczowe, Jeśli 
nie będą tego wiedzieli, nie będą do tych 
zmian się stosować. Stare nawyki zwy-
ciężą, a nie o to nam przecież chodzi 
– mówi. Dlatego rola tzw. ambasado-
rów zmian jest ogromna. To oni powinni 
przekonywać innych, że można zrobić 
coś inaczej niż dotychczas, nie należy 
bać się zmian, gdyż są one nieuniknione, 
i lepiej być na nie otwartym, bo są one 
częścią naszego życia – podsumowuje.

am (at tention marketing)

Joanna Zwolak 
Dyrektor Departamentu-rachunkowości 
i Podatków w rafako s.a.



200

30



31

200

Zmiany wprowadZamy 
Ze wZględu na to, 
w jakiej dyspoZycji 
jest nasZ organiZm 
lub w Zależności od tego 
jak Zachowują się nasi rywale. 
w dZisiejsZych cZasach 
dobry biZnes musi 
reagować podobnie.

07

rozmowa z Krzysztofem jeremiczem
i Mirosławem Bołdysem

w zdrowym 
ciele, 
zdrowy duch. 
także 
w wymiarze 
biznesowym
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OGNIWO [O]: Jakie korzyści biznesowe 
można uzyskać dzięki doświadczeniu 
w sporcie?

KrzysztOf JeremIcz [K.J.]: Sport 
kształtuje charakter i uczy wytrwało-
ści. Tego, że do osiągnięcia celów często 
potrzebna jest ciężka praca, która prę-
dzej czy później przynosi efekty. Aktyw-
ność fizyczna, szczególnie w drużynie, 
uczy także współpracy. Liczy się wów-
czas sukces zespołu, a nie indywidu-
alne osiągnięcia. 

mIrOsłaW bOłdys [m.b.]: Jestem współ-
odpowiedzialny za prowadzenie nasze-
go klubu kolarskiego, mimo że sport 
uprawiam amatorsko. Wszystko to uczy 
wielu przydatnych w biznesie umiejętno-
ści. Wytrwałości w działaniu, umiejętno-
ści gospodarowania własnym czasem, 
systematyczności, analizowania i korek-
ty planów treningowych oraz odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje.

[K.J.]: W wielu sportach liczy się także 
przyjęta taktyka, która często decyduje 
o sukcesie. Związana z nią jest umiejęt-
ność szybkiego analizowania sytuacji 
i umiejętnego wyciągania wniosków. 
Wreszcie bardzo ważna jest umiejęt-
ność zachowania spokoju, szczególnie 
w trudnej sytuacji i odporność psy-
chiczna, kiedy czujemy zmęczenie albo 
kiedy nie wszystko idzie, tak jak sobie 
zaplanowaliśmy.
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[O]: Kiedy sport potrzebuje zmian, 
a kiedy biznes?

[m.b.]: Sezon kolarski w Polsce zazwy-
czaj rozpoczyna się w połowie kwietnia. 
By dobrze się do niego przygotować 
treningi należy rozpocząć już w grud-
niu. Na początku tworzę ogólny plan 
treningów i raz w miesiącu go analizuję, 
przeprowadzam testy i wprowadzam do 
niego zmiany, tak by skupić się na tych 
treningach, które wzmacniają najsłab-
sze parametry. Plan treningowy jest 
na bieżąco analizowany i poprawiany, 
a zmiana jest jego stałym elementem.

[K .J.]: .  Doświadczenia b iznesowe 
i  spor towe zazębia ją s ię na wielu 
polach. I w aktywności f izycznej , 
i  w f irmach podstawą jest dobra 
organizacja . W grach jest to plan 
treningowy, a w przedsiębiorstwach 
budżet czy prognoza.

[O]:  Co może oznaczać zdrowie 
w wymiarze biznesowym?

[K.J.]: Jednym z celów uprawiania 
sportu jest dbanie o swoje zdrowie. 
Ludzie aktywni fizycznie zazwyczaj 
mniej chorują. Zmniejszą się w ten 
sposób absencje z tytułu chorobo-
wego, co jest korzystne z punktu 
widzenia pracodawcy. 
W tym kontekście zdrowie przekłada 
się wprost na finanse firmy. Oczywiście 

aktywność fizyczna wiąże się z urazami 
i niesie ze sobą ryzyko kontuzji, stąd 
ważne jest, żeby poznać możliwości 
swojego organizmu i  odpowiednio do 
nich dawkować obciążenia. 
Ważne jest także, że dzięki sportowi 
ludzie mogą oderwać się od codzien-
nych obowiązków, zrelaksować, “oczy-
ścić” umysł, a przy okazji mieć pasje i je 
realizować. W aktywności fizycznej, tak 
jak i w biznesie, oprócz wysiłku bardzo 
ważna jest regeneracja. Wypoczęty 
i zrelaksowany pracownik zazwyczaj 
jest bardziej wydajny i efektywny.

[m.b.]: To czy aktywność fizyczna jest 
zdrowa to właśnie jest zależne od tego, 
czy potrafimy sobie wyznaczyć gra-
nicę między uprawianiem dyscypliny 
dla zabawy i lepszego samopoczucia, 
a traktowaniem jej zbyt ambicjonalnie. 
Pierwsza sytuacja na pewno pomaga 
w przedsięwzięciach gospodarczych, 
ponieważ prowadzi do odprężenia 
organizmu, druga sytuacja nie pro-
wadzi do niczego dobrego, zapomi-
namy, że nie jesteśmy profesjonali-
stami i pojawiają się częste kontuzje, 
przeciążenia organizmu, presja wyniku 
obciążająca psychikę itp.

[O]: Kiedy sport potrzebuje zmian, 
a kiedy biznes?

[m.b.]:  Psychika człowieka funkcjonuje 
tak, że w pierwszej fazie prawie każda 
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zmiana spotyka się z oporem, ale wszy-
scy, zarówno sportowcy, jak i ludzie 
mniej aktywni są w stanie bez więk-
szego problemu zaakceptować zmiany, 
jeśli przedstawi się im korzyści, do 
jakich dana zmiana prowadzi. W sporcie 
zmiany prowadzi są prawie cały czas, 
począwszy od planów treningowych, 
a kończąc już na samych wyścigach. 

[K.J.]: Zmiany są czymś naturalnym. 
i nie należy się ich bać. Z pewnością 
zmiany są potrzebne, jeśli nasze do-
tychczasowe działania nie przynoszą 
założonych efektów. Nie ma tu jednej re-
guły. Czasami powinniśmy się wykazać  
cierpliwością, bo jedno niepowodzenie 
niekoniecznie musi oznaczać, że plan 
jest zły, a czasami trzeba odpowiednio 
wcześnie dokonać korekty założeń.

[M.B.]: Zmiany wprowadzamy ze wzglę-
du na to, w jakiej dyspozycji jest nasz 
organizm lub w zależności od tego 
jak zachowują się nasi rywale. W dzi-
siejszych czasach dobry biznes musi 
reagować podobnie, mimo tego że 
dana firma jest na szczycie, to musi 
ciągle myśleć o zmianach by nie wy-
paść z gry, konkurencja nie śpi, świat 
idzie z postępem, wszystko dooko-
ła się zmienia. Dobrym przykładem 
są takie firmy jak Kodak, czy Nokia. 
W latach świetności byli potentata-
mi, zlekceważyli konkurencję i wypa-
dli z rynku. 

[K.J.]: Ważne jest tutaj doświadczenie 
i umiejętność przewidywania. Zmiany są 
też często wymuszone przez zmieniające 
się otoczenie. W sporcie są to kontu-
zje czy problemy zdrowotne. Podczas 
zawodów należy wziąć również korektę 
na warunki pogodowe czy profil trasy. 
W biznesie zmiany mogą być spo-
wodowane np. nowelizacjami przepi-
sów prawnych, pojawieniem się nowej 
konkurencji, wzrostem cen surowców         
czy zmianami strategii firmy. 

[O]: Jaka jest relacja zmian i zdrowia 
z perspektywy organizacji biznesowej 
oraz sportu?

[K.J.]: Celem zmian powinno być 
uzdrowienie organizacji, jeżeli ta tego 
rzeczywiście wymaga. Zmiany muszą 
być dobrze przemyślane, żeby przy-
niosły korzyści, a nie pogrążyły or-
ganizację. Powinny zostać dobrze 
przygotowane do wdrożenia. Załoga 
powinna znać przyczyny zmian, ich 
zakres oraz cele, które zmiany mają 
przynieść. W celu osiągnięcia efektu 
ważne jest współdziałanie wszystkich 
pracowników, gdyż każdy z nich ma 
swój wpływ na powodzenie zmiany. 
Podobnie jest w sporcie. Ważne jest 
zrozumienie i akceptacja zmiany oraz 
wiara, że zmiana przyniesie sukces.

[m.b.]: Cały czas dążymy do tego, by 
uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Wyma-
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ga to dużej cierpliwości i wprowadza-
nia zmian w tym, co zaplanowaliśmy. 
Jeśli zbyt późno się zareaguję poja-
wiają się np. kontuzje, które często 
powodują że przygotowania trzeba 
zaczynać od nowa a cała nasza wcze-
śniejsza praca poszła na marne.

rozmawi ał am (at tention marketing)
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Co to
Mbo?

o zarządzaNiu 
przEz CElE 
i przEbiEgu projEktu 
rozMawialiśMy 
z karoliNą kubiCą-
kaMińską i katarzyNą 
dzikołowską z pioNu hr.

08
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ostatniego stulecia. Jest to coś, co 
musimy zrobić dziś, aby jutro uzyskać 
jakiś konkretny efekt. 
Jednak cel sam w sobie, to dopiero 
połowa sukcesu. Kluczem jest też 
odpowiednie jego wyznaczenie i zarzą-
dzanie nim. 

[O]: Jak więc wyznaczyć dobry cel?

Umiejętne wyznaczanie celów to istota 
filozofii MBO. Przede wszystkim należy 
znać kierunek, w którym podąża firma 
i wiedzieć, co chce osiągnąć w długiej 
perspektywie czasowej. Rolą zarządu 
jest wyznaczenie celów ogólnych. 
Na ich podstawie reszta organizacji 
będzie wyznaczała własne kierunki 
działań, które sumarycznie złożą się 
na osiągnięcie konkretnego efektu. 
Cel sam w sobie powinien określać 
efekt oraz wskaźniki, które pozwolą 
zmierzyć stopień jego wykonania . 
„Ograniczymy koszty” to zbyt ogólne 
sformułowanie. Jednak dla dyrektora 
magazynu stwierdzenie „Ograniczymy 
koszty o 10% poprzez optymalizację 
wykorzystania powierzchni magazy-
nowej” jest już bardzo konkretnym 
celem i można w transparentny, bez-
sprzeczny sposób sprawdzić,  czy 
udało się go osiągnąć. 
Cele powinny być także dopasowane 
do konkretnego pracownika, zadań, 
które wykonuje,  oraz możl iwości , 
jakimi dysponuje. Każdy pracownik 

OGNIWO [O]: Jaki jest cel projektu 
i które obszary firmy są nim objęte?

Obecnie jesteśmy na etapie pilotażo-
wego wdrożenia systemu Zarządza-
nia przez Cele (MBO) w wybranych 
komórkach organizacyjnych. Pilotaż, 
który rozpoczął się 1 dnia wiosny, 
objął 200 pracowników i potrwa do 
30 września 2017 roku. Sprawdzamy, 
czy przyjęte przez nas rozwiązania 
i narzędzia udostępnione do obsługi 
systemu spełnią swoją rolę. W pilotażu 
biorą udział wszyscy Dyrektorzy BU, 
kadra menedżerska Zakładu Produkcji 
Kotłów aż do poziomu brygady gię-
ciarzy, kadra menedżerska Podpionu 
Kontroli Jakości, Zakład Instalacji 
Odsiarczania Spalin i Podpion Dyrek-
tora ds. Informatyki Korporacyjnej. 
Docelowo System Zarządzania przez 
Cele (MBO) ma objąć wszystkich Pra-
cowników RAFAKO w 2018 roku. 

[O]: Czym jest cel dla takiej organizacji 
jak Rafako?

Cel jest to coś do czego dążymy, jest 
punktem, który chcemy osiągnąć, i naj-
częściej wiąże się z jakąś zmianą. Choć 
samo pojęcie jest intuicyjne i znane 
każdemu, zarządzanie poprzez cele 
jest czymś więcej niż krzyknięciem 
„robimy!”. Jego podstawy sformu-
łował Peter Drucker, jeden z najwy-
bitniejszych teoretyków zarządzania 
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i zespół ma jasne role, wszystko spina 
się w całość i powoduje, że przedsię-
biorstwo lepiej funkcjonuje. 

[O]: Jaka jest relacja między celami 
a strategią?

Strategia jest działaniem długofalo-
wym, które ma za zadane koordynację 
celów w przedsiębiorstwie. Gwarantuje, 
że zadania na kolejne okresy nie stoją 
ze sobą w sprzeczności i w ramach 
oszczędności nie zostanie, na przykład, 
zmniejszony magazyn, który będzie 
później za mały, by obsłużyć ruch zwią-
zany z nowymi klientami. Na każdym 
szczeblu powinna istnieć współpraca, 
która zagwarantuje, że suma drobnych 
działań w przedsiębiorstwie pozwoli 
zbudować większą całość.

[O]: Co jest konieczne, aby skutecznie 
wdrożyć zarządzanie poprzez cele?

Przede wszystkim odpowiednio przy-
gotowana kadra zarządzająca. Nasi 
managerowie odbyli już szereg szkoleń 
i spotkań związanych z wyznaczaniem 
celów dla siebie, swoich działów oraz 
dla pracowników. 
Wyznaczenie celu to prawdziwa sztu-
ka. Można wszystko sprowadzić do 
kija i marchewki oraz zasady „jest wy-
konanie, jest premia”. Jednak w takiej 
sytuacji utracona zostanie cała po-
tencjalna korzyść z ciągłej optymali-

zacji. Jeśli plan nie został wykonany, 
rolą managera jest dociekanie, dla-
czego tak się stało. Być może pra-
cownik potrzebuje nowych narzędzi 
lub szkoleń, które pozwolą mu efek-
tywniej wykonywać obowiązki. Daje to 
ogromne pole do rozwoju, na przy-
kład w ramach ścieżek kariery i we-
wnętrznego coachingu w RAFAKO. 

[O]: Czy cele nie niosą ze sobą ryzyka 
budowy kultury rywalizacji w firmie?

Rywalizacja, jeśli nie jest toksyczna, nie 
jest czymś złym. Przykładem mogą być 
stanowiska sprzedażowe, na których 
w naturę jest wpisane rywalizowanie. 
Efekty działań konkretnych sprzedaw-
ców są łatwo mierzalne i możliwe do 
kontroli, dlatego oczywisty jest pewien 
wyścig między nimi. 
Inaczej jednak wygląda kwestia celów 
na stanowiskach administracyjnych 
czy produkcyjnych. W przypadku tych 
ostatnich często jest bardzo ograni-
czone pole manewru, bo rolą pracow-
nika jest wykonanie kilku konkretnych 
spawów. Z kolei jak wyznaczyć ambitne 
i ciekawe zadanie księgowemu? W jaki 
sposób księgowy miałby rywalizować 
z innymi pracownikami? To, wbrew pozo-
rom, trudne pytania, na które nie ma 
oczywistych odpowiedzi i wiele zależy od 
managerów na wszystkich szczeblach. 
Rywalizacji nie postrzegam jako za-
grożenia, gdyż w takiej organizacji jak 
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Rafako cele będą przede wszystkim 
indywidualnie wyznaczane i służyć będą 
bardziej osobistemu rozwojowi i zwięk-
szeniu efektywności pracownika. Jeśli 
będą się oni ścigać w kategorii „kto się 
bardziej rozwinie i wykona swoją pracę 
lepiej”, będzie to tylko z korzyścią dla 
nich oraz dla całej organizacji. 

[O]: Jakie wyzwania niesie ze sobą 
zarządzanie poprzez cele?

Najważniejszym z wyzwań jest przygo-
towanie managerów do nowej formy 
wykonywania pracy oraz roli, jaką mają 
pełnić. Nasza kadra już od dłuższego 
czasu przechodzi stosowne szkolenia, 
wdrożyliśmy także program pilotażowy 
w części firmy, który pozwoli zebrać 
doświadczenia i ocenić, w jakim stop-
niu proponowane zmiany wpłyną na 
całość organizacji. Nie możemy sobie 
pozwolić na nonszalancję przy tak 
skomplikowanym procesie. 
Kolejnym wyzwaniem jest komunika-
cja w całej firmie. Jest ona konieczna 
zarówno do koordynowania celów, jakie 
mają zostać osiągnięte, jak i opisu całej 
zmiany. Pracownicy mogą czuć się 
zaniepokojeni reorganizacją, jednak 
w ostatecznym rozrachunku działa ona 
na ich korzyść. Wszelkiego rodzaju 
rozliczenia czy premie będą w pełni 
przejrzyste, każdy będzie dokładnie 
wiedział, z czego i w jaki sposób jest 
rozliczany. 

[O]: W jaki sposób MBO zmieni codzien-
ność pracowników?

Zmian będzie wiele. Podstawową bę-
dzie konkretna informacja zwrotna do-
tycząca pracy i częstsza komunikacja 
na szczeblu przełożony – pracownik. 
Na korzyść zmieni się nie tylko sys-
tem premiowania, ale także wysokość 
premii. Dzięki wprowadzeniu zarzą-
dzania przez cele chcemy budować 
wśród pracowników świadomość, że 
ich praca jest ważna i składa się na 
funkcjonowanie całej organizacji. Pra-
cownicy będą świadomie wspierać re-
alizację strategii RAFAKO, a Spółka 
będzie premiować pracowników, któ-
rzy swoją postawą i działaniami przy-
czyniają się do jej rozwoju i wzmoc-
nienia pozycji.
...uważam, że codzienność naszych za-
trudnionych zmieni się tylko na lepsze. 

am (at tention marketing)

Katarzyna Dzikowska 
Specjalistka w Dziale rekrutacji i szkoleń.
Do działu HR Rafako dołączyła w kwietniu br. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
(Socjologia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) 
Od ponad 10 lat związana z pracą w obszarze HR, 
na stanowisku menedżera, rekrutera 
i szkoleniowca. Posiada doświadczenie 
w projektowaniu i prowadzeniu ocen 
pracowniczych oraz programów rozwojowych. 
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zaaNgażowaNiE

badaNiE

!

stadia 
rEakCji 
Na zMiaNę

zaprzECzENiE

opór

ZNÓW NAS DRĘCZĄ JAKIMŚ PROGRAMEM
I TAK NIC SIĘ NIE ZMIENI

NIE CHCĘ TEJ ZMIANY

MAM JESZCZE LEPSZY POMYSŁ

DOŁOŻĘ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO SUKCESU!
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09
MaMy świadoMość, 
żE NajpEłNiEjsza wiEdza 
Na tEMat rEalizowaNyCh 
w rafako proCEsów 
zNajdujE się w głowaCh 
praCowNików, którzy 
Na Co dziEń jE rEalizują. 
z uwagi Na to postaNowiliśMy 
zaiNiCjować prograM 
„rafako – ENErgia w ruChu!”. 
liCzyMy Na świEżE spojrzENiE 
i krEatywNE poMysły 
– Mówi Marta olEjNiCka, 
dyr. ds. rEorgaNizaCji. 
w raMaCh prograMu 
każdy praCowNik rafako 
będziE Mógł zgłosić 
swojE poMysły Na poprawę 
fuNkCjoNowaNia firMy.

Energia 
w ruchu
i ty możesz
zmienić rafako
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Nadchodzące i proponowane zmiany są 
z pewnością dyskutowane w RAFAKO. 
 Aby wyjść naprzeciw wątpl iwo-
ściom i niepokojom, ale także nadzie-
jom i energii , która drzemie w pra-
cownikach, chcemy zaprosić ich do 
aktywnego i konstruktywnego pro-
jektowania zmian. Niech ich energia 
zostanie wykorzystana do dzielenia 
się swoimi spostrzeżeniami wewnątrz 
organizacji – mówi Marta Olejnicka, 
Dyrektor ds. Reorganizacji.
	 Reorganizacja w RAFAKO to nie 
czas, aby swoje pomysły mówić szep-
tem i po kryjomu. Zmiany, jakie zacho-
dzą w naszej organizacji, to wspaniała 
okazja, by wdrożyć także własne po-
mysły – dodaje Marta Olejnicka.
Jej zdaniem nowe procesy biznesowe 
muszą być projektowane przy udziale 
ludzi, którzy mają i będą mieli z nimi do 
czynienia na co dzień. Nowa struktura 
firmy to także nowy kształt przyszłych 
zadań większości pracowników.
	 To Wasza praca ulegnie zmianie, 
dlatego wszystkim powinno zależeć na 
tym, by była ro zmiana na lepsze. Jeśli 
jakiś aspekt nadchodzącej reorganiza-
cji budzi wątpliwości, nie ma problemu, 
by go skonsultować – tłumaczy Marta 
Olejnicka. Dlatego jeśli macie jakie-
kolwiek sugestie, w jaki sposób można 
poprawić działanie RAFAKO, zgłaszajcie 
proszę swoje propozycje i sprawcie, że 
reorganizacja będzie jeszcze lepsza, 
a nowe procesy biznesowe zostaną 

zaprojektowane mądrze i efektywnie, 
bo od tego w przyszłości będzie za-
leżał komfort naszej pracy.

Jak zgłosić dobry pomysł? 
Swoje pomysły można zgłaszać bez-
pośrednio, wysyłając je mailem na 
specjalnie w tym celu przygotowaną 
skrzynkę reorganizacja@RAFAKO.com.
pl. Można również zgłosić je bezpo-
średnio do Marty Olejnickiej lub swo-
jemu przełożonemu. 

Uruchomiliśmy także dedykowane 
ankiety, które pozwalają zgłosić się 
ze swoim pomysłem. Nie ma sensu 
ustalać jednego kanału komunikacji. 
Jeśli ktoś chce podzielić się dobrym 
pomysłem, niech zrobi to jak mu naj-
wygodniej – mówi Marta Olejnicka. 
 Istnieje możliwość zgłaszania lub 
wdrażania pomysłów anonimowo. 
Jednocześnie w przypadku braku zgło-
szeń od pojedynczych pracowników 
o wsparcie poproszone zostaną zespoły, 
które opracują pomysły usprawnień 
pod okiem swoich kierowników.

am (at tention marketing)

Marta Olejnicka
Dyrektor ds. Reorganizacji: 
mail: marta.olejnicka@RAFAKO.com.pl; 
tel.: 796 014 105 – pod tym numerem 
można zasięgnąć informacji lub umówić się 
na spotkanie indywidualne.
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Program Energia w Ruchu cieszy się duży 
zainteresowaniem. W wrześniu ruszają prace 

zespołu wdrażającego pomysły zaproponowane 
przez pracowników. Zapraszamy kolejnych chętnych 

do przesyłania propozycji  zmian w RAFAKO.
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Na czym będzie polegał proces 
reorganizacji?

Proces reorganizacji, który jest efek-
tem wdrażania Strategii Stabilnego 
Wzrostu RAFAKO, będzie polegał na 
analizie tych wszystkich obszarów, 
które mogą być nieefektywne kosz-
towo i optymalizowaniu ich. Chodzi 
o procesy wsparcia i zasoby, które je 
realizują, ale także Zakłady, które re-
alizują szeroko pojęte procesy opera-
cyjne. Po roku działania nadszedł czas, 
żeby przyjrzeć się, jaka jest efektyw-
ność realizowanych w nich procesów 
i podjęcia działań prowadzących do 
ich optymalizacji. RAFAKO nie stać 
na rozbudowane procesy, które nie 
wnoszą wartości dodanej. Wspólnie 
musimy je uporządkować i uprościć. 

Do kiedy potrwa? 

Analiza procesów i zasobów potrwa  
2 miesiące. Rekomendacje reorganiza-
cyjne w zakresie procesów, w tym tych, 
które są najbardziej kosztowne, będą 
wdrażane na bieżąco, zaś cały proces 
opracowywania wszystkich rekomen-
dacji zamknie się do końca sierpnia br. 
Wówczas, z partnerem społecznym 
– związkami zawodowymi – będziemy 
ustalać plan działań na kolejne miesiące. 

Kogo obejmie?

Cały obszar wsparcia i kontrolę jako-
ści oraz Zakłady. W Zakładach trwa 
proces przeglądu zasobów – tu rów-
nież będzie prowadzona reorganiza-
cja polegająca m.in. na konsolidacji, 
w tym produktowej, budującej efekt 
synergii i wartość dodaną RAFAKO 
w kontekście rynku. 

Czy zapowiedziane przez Zarząd 
RAFAKO łączenie Zakładów jest 
częścią projektu reorganizacji? 
Czy wspomniane łączenie 
będzie wiązało się z redukcją 
zatrudnienia?

Zapowiedziana w ramach uchwały 
o zmianie struktury reorganizacja łą-
czenie Business Unit`ó (dawniej Zakła-
dów) jest częścią tego projektu. Zmia-
ny w RAFAKO mają zwiększyć naszą 

odpowiedzi 
na najczęściej 

zadawane pytania 
dotyczące projektu 

reorganizacji

10
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dynamikę i usprawnić pracę przed-
siębiorstwa. To nie jest możliwe bez 
przebudowy samej struktury organiza-
cyjnej, także Zakładów. Zanim do tego 
dojedzie wykonamy dokładną analizą 
stanu obecnego, która pozwoli wykryć 
ewentualne wąskie gardła decyzyjne 
i komunikacyjne w obrębie realizowa-
nych procesów, które sprawiają że ich 
realizacja jest obecnie nieefektywna, 
a przez to droga. Optymalizowana bę-
dzie także struktura kosztów, w tym 
struktura zatrudnienia.

Czy rozważany jest outsourcing 
w przypadku Zakładów?

W przypadku obszarów wsparcia 
jednym z rozważanych narzędzi jest 
outsourcing, ale w przypadku Zakła-
dów, realizujących kluczowe działania 
operacyjne RAFAKO, jest to mniej 
prawdopodobne. Obecna strategia 
spó łki  jest w tym zakresie jasna : 
kompetencje skupione w Zakładach, 
związane z realizacją działalności ope-
racyjnej, powinny pozostać w firmie. 
Outsourcing jako taki nie jest niczym 
nowym w RAFAKO. Dotychczas nie był 
jednak wykorzystywany w obszarze 
wsparcia. 

Czy będą zwolnienia 
pracowników? Ile osób będzie 
zwolnionych? Kiedy można się 
spodziewać informacji o tym? 

We wrześniu br. będzie wiadomo, jakie 
działania będą podejmowane w zakre-
sie zasobów ludzkich. 

Co z osobami, które mają 
uprawnienia emerytalne lub 
nabędą, czy one będą objęte 
procesem?

Dobrą praktyką firm przechodzących 
procesy reorganizacyjne i restruktu-
ryzacyjne jest to, że osoby mające 
jakiekolwiek zabezpieczenie w postaci 
przychodów z innych źródeł, aniżeli 
wynagrodzenie za pracę, w pierwszej 
kolejności objęte są procesami reor-
ganizacyjno-restrukturyzacyjnymi. 
Nam też wydaje się słuszne takie 
podejście, ale ostateczne kryteria 
przyjęte przez RAFAKO będą znane 
we wrześniu 2017 r. 

Do kogo mogę zwrócić się  
ze szczegółowymi pytaniami? 

W ramach procesu przewidujemy 3 ścież-
ki komunikacyjne: 
 bezpośredni przełożony;
 Dyrektor ds. Reorganizacji:

mail: marta.olejnicka@RAFAKO.
com.pl; 
tel.: 796 014 105 – pod tym numerem 
można zasięgnąć informacji lub umó-
wić się na spotkanie indywidualne

 poprzez email: 
reorganizacja@RAFAKO.com.pl






