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JANUSZ KAPUSTA

Polski rysownik, malarz i scenograf. Opublikował w latach 1981-1995 w „The New York Times” ponad 200 rysunków. Towarzyszyły one 
artykułom takich autorów jak Jimmy Carter, Al Gore, Kurt Vonnegut, Vaclav Havel, Zbigniew Brzeziński i wielu innych. Styl Kapusty 
jest bardzo osobisty i metaforyczny, ponadczasowy. Wynalazca jedenastościennej bryły geometrycznej, nazwanej przez siebie K-dron. 
Specjalizuje się w małych formach graficznych, plakatach, ilustracjach do magazynów i książek. Od 1981 roku mieszka w Nowym 
Jorku. Poza wspomnianym „The New York Times”, współpracuje z takimi pismami jak „The Wall Street Journal”, „The Washington 
Post”, „The Boston Globe”, „Graphis”, „Print” i „Rzeczpospolita”. Na prośbę redakcji wykonał kilka rysunków do  specjalnego wydania 
Ogniwa. Oceńcie Państwo sami ten wyjątkowy talent. Dziękujemy.
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Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG

Szanowni Państwo,

Wydanie specjalne biuletynu korporacyjne-
go „Ogniwo” znalazło się właśnie w Państwa 
rękach. Praca przy jego powstaniu była szcze-
gólna. Pragniemy bardzo gorąco podziękować 
tym, dzięki którym przybrał tak wyjątkową 
formę i charakter.

Dziękujemy panu Bartłomiejowi Bączkow-
skiemu za zaangażowanie i dbałość o piękną 
szatę graficzną biuletynu. Dziękujemy panu 
Piotrowi Mierzwie za pomoc i wsparcie w pra-
cach graficznych.

Paniom Kindze Banaszak-Filipiak, Wice-
prezes Zarządu PBG SA, oraz Bożenie Ciosk,  
Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. finansowych, 
składamy podziękowania za czujność i me-
rytoryczną pieczą nad każdym z artykułów. 
Jesteśmy wdzięczni autorom tekstów, którzy 
zechcieli wyrazić swoje opinie na łamach 
biuletynu.

Szczególnie zaś dziękujemy panu Prezeso-
wi Jerzemu Wiśniewskiemu za osobiste zaan-
gażowanie, a przede wszystkim za akceptację 
wybranego przez nas kierunku.

Zespół redakcyjny w składzie

pod czujnym okiem pani Małgorzaty Wiśniew-
skiej, Redaktor Naczelnej.

PS. Był to najdłużej przygotowywany biule-
tyn w historii, bo już od sierpnia 2015 roku. 

„Wording i coloring”* zwieńczyły nasze prace 
redakcyjne.

*patrz artykuł „Pół żartem, pół serio…”, s. 60.
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Jacek Balcer: Gdzie zastała Pana dobra wiadomość 
z 13 czerwca? 

Jerzy Wiśniewski: O tym, że układ się uprawomoc-
nił, dowiedziałem się w podróży. Los mrugnął do 
nas okiem, bo choć wniosek w 2012 roku złożyliśmy 
czwartego czerwca, to postępowanie układowe roz-
poczęło się trzynastego. Więc 13 czerwca 2016 mi-
nęły dokładnie cztery lata. Niektórzy boją się takich 
dat, ja – jako człowiek wierzący – nie jestem prze-
sądny, zresztą te dwie „trzynastki” okazały się dla 
nas szczęśliwe. Poza tym uprawomocnienie to nie 
był grom z jasnego nieba. Nie będę opowiadał, że 
byłem zaskoczony, że jakiś nagły wybuch radości, 
jakiś kamień z serca, ulga... Jeśli ulga, to tylko ta, że 
w końcu mamy to już za sobą. O sam finał procesu 
układowego byłem spokojny, szczególnie po tym, 
jak zamknęliśmy negocjacje z Wierzycielami. 

DOSTALIŚMY		
DRUGĄ	SZANSĘ  
Wywiad z Prezesem
Rozmowa przeprowadzona tuż po otrzymaniu informacji z sądu 
w przedmiocie zatwierdzenia prawomocnego układu zawartego 
przez Spółkę z wierzycielami, 16 czerwca 2016 r.

O zawarciu układu z wierzycielami, długiej drodze 
do jego uprawomocnienia, o wątpliwościach, 
nadziejach i restrukturyzacji Spółki z Jerzym 
Wiśniewskim, Prezesem PBG SA, rozmawia Jacek 
Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej. 
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JB: Naprawdę, nigdy nie miał Pan wątpliwości?

JW: Mam w sobie za dużo pokory, żeby mówić 
dziś – tak, byłem pewien. W końcu nie mam wpły-
wu na decyzje Wierzycieli. Więc jeśli jakieś emocje 
były, to przy samym głosowaniu, ale też raczej 
podświadome, rozsądek podpowiadał, że nie może 
być innego wyniku. Nigdy też nie wątpiłem w to, 
że Spółka sobie poradzi. W 2012 roku zwrócenie 
się do Sądu o układ było dla mnie koniecznością 
i jedyną możliwą decyzją, żeby uratować Spółkę. 
Decyzją niełatwą i na pewno niepopularną, ale 
zarazem jedyną, jaką mogliśmy podjąć, by PBG 
nie podzieliło losów firm, które bezpowrotnie 
zniknęły z rynku.

JB: Najtrudniej było…

JW: …odzyskać zaufanie wierzycieli. Przekonać ich, 
że naprawdę chcemy się porozumieć, że to nie jest 
gra na czas, na zwłokę, że my nie chcemy się zli-
kwidować, tylko zrestrukturyzować. Nieszczęśli-
we pod rządami starej ustawy było to sformułowa-
nie „w upadłości układowej”, o niebo lepiej brzmi 

„w restrukturyzacji”. Na marginesie, to w czasie na-
szej restrukturyzacji zmieniały się przepisy. Śmiem 
twierdzić, że nasz przypadek był wielokrotnie ana-
lizowany przy tworzeniu nowego, lepszego pra-
wa. Wychodzimy obronną ręką z trudnego procesu. 
A przy okazji mamy dzięki temu w swoim otoczeniu 
najlepszych chyba specjalistów od prawa upadłoś-
ciowego i najlepszych praktyków restrukturyzacji. 

JB: Jest jakiś przepis na skuteczną restruktury-
zację? 

JW: Pokora, cierpliwość i… finansowanie. Bez 
tego nie wróżę nikomu sukcesów. Kolejność tych 
elementów wcale nie jest przypadkowa. Żeby za-
cząć zmiany, zacząć proces restrukturyzacji, naj-
pierw trzeba z pokorą spojrzeć na własne błędy. 
Naszym było przede wszystkim zaangażowanie 
się w budowę autostrad i wiara w to, że po drugiej 
stronie jest partner, z którym można rozmawiać 
w sytuacji, kiedy zmieniają się warunki do reali-
zacji kontraktów.

Mówiąc pokora, myślę o postawie wobec innych, 
którzy są w proces restrukturyzacji zaangażowa-
ni. Potrzebowaliśmy jej, kiedy traktowano nas 
jak – sensu stricto – „upadłego”. Kiedy brakowało 
szacunku dla dokonań PBG z przeszłości, pojawiło 
się patrzenie z góry, czasem nawet pogarda. Spoty-
kałem się zarówno ze zrozumieniem naszej sytuacji, 
jak i z próbami jej wykorzystania. Z sympatią, ale 
i brakiem szacunku. Byli tacy, którzy od początku 
trzymali za nas kciuki, ale i tacy, którzy z dnia na 
dzień od zachwytów przeszli do totalnej i bezpod-
stawnej krytyki. 

JB: No dobrze, a po co cierpliwość? Czy spodziewał 
się Pan w czerwcu 2012 roku, że to tyle potrwa? 

JW: Cierpliwości nigdy mi nie brakuje, jeśli widzę 
cel. A w restrukturyzacji potrzebna jest z wielu 

powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie da się 
w kilka dni porozumieć z Wierzycielami. Potrzeba 
dziesiątek spotkań, godzin spędzonych na rozmo-
wach, kolejnych prezentacji, modeli spłat. Dosko-
nale wiedzą o tym dwie osoby z Zarządu – Kinga 
Banaszak-Filipiak i Bożena Ciosk. To one były „szpi-
cą”, która rozpoznawała sytuację, nastroje, to na 
nie spadały często gromy Wierzycieli, którzy liczyli 
na więcej albo szybciej. To ich cierpliwość „zmo-
gła” niejednego partnera po drugiej stronie stołu, 
bo uparcie, ale i cierpliwie dążyły do celu, tłuma-
czyły, dlaczego tak, a nie inaczej. A później cierp-
liwość do zmiany. Tej wewnętrznej, w Spółce. Bo 
skręcić i się nie wywrócić to można od razu rowe-
rem, i to jeśli się za szybko nie jedzie, ale żeby na 
ruch sterem zareagował ogromny statek, potrze-
ba znacznie więcej czasu.

I na ten czas także potrzebne jest finansowanie. 
Jeśli coś musi trwać, to jak przetrwać, nie mając za-
plecza finansowego? Niejednej firmie Sąd odmawia 
nawet upadłości likwidacyjnej, jeśli nie ma ona na to 
pieniędzy. Upadłość kosztuje, a upadłość układowa 
kosztuje znacznie więcej. Ale nagrodą jest druga 
szansa, swego rodzaju drugie życie. 

JB: PBG chyba zniknąć nie mogło, były przecież kon-
trakty w toku, trwała budowa Terminalu, kończyła 
się budowa kopalni LMG. 

JW: Chętnych, by to za nas dokończyć, było wie-
lu. Wielu zacierało ręce, widząc nasze kłopoty. Ale 
dostałem też wiele dowodów wsparcia, czasem od 
ludzi, od których bym się tego nie spodziewał. Dla 
równowagi – zdarzało się też, że Ci, na których po-
moc liczyłem, pokazywali swoje prawdziwe obli-
cze. Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie. Przekonałem się, że ta zasada spraw-
dza się także w biznesie. Czas próby to zarazem 
czas prawdy. 

Nigdy nie wątpiłem w to, że Spółka sobie 
poradzi. W 2012 roku zwrócenie się do 
Sądu o układ było dla mnie koniecznością 
i jedyną możliwą decyzją, żeby uratować 
Spółkę. Decyzją niełatwą i na pewno 
niepopularną, ale zarazem jedyną, jaką 
mogliśmy podjąć, by PBG nie podzieliło 
losów firm, które bezpowrotnie zniknęły 
z rynku.

JB: Drugie życie dla PBG rodziło się cztery lata, nie 
za długo? 

JW: Nie czas dziś na rozważanie, co by było, gdy-
by proces zakończył się w dwa lata. Owszem, może 
dzięki temu szybciej moglibyśmy pozyskiwać nowe 
zlecenia, ale przecież z tym problemem radzimy so-
bie dzięki PBG oil and gas. Ale może zarazem nie 
zdążylibyśmy wprowadzić tych wszystkich zmian, 
które wymuszą na nas życie, rynek, wierzyciele. 
Cztery lata to długo, ale jeśli wytrzymaliśmy te czte-
ry lata, to teraz może być już tylko lepiej. PBG jest 
dowodem, że nie są pustobrzmiące słowa „co nas 
nie zabije, to nas wzmocni”. 

JB: Niektórzy mówią, że koniec „upadłości układo-
wej” to dopiero początek, że najtrudniejsze przed 
nami. 

JW: Uprawomocnienie Układu to milowy krok 
w projekcie „PBG – reaktywacja”. Zyskaliśmy już 
oficjalne nowe życie, a rynek otwiera przed nami 
szereg nowych możliwości. 

Na pewno jednak nie możemy teraz spocząć na 
laurach. Czeka nas ciężka praca, czekają spłaty rat 
układowych, czeka wypełnianie innych postano-
wień układu związanych ze zmianami w Akcjona-
riacie. Czeka długa droga w procesie odzyskiwania 
zaufania do Spółki – ale ten proces już trwa i widać 
jego efekty. 

Wiem, że to sukces wielu osób. Tak jak budowy 
nie ukończy się w pojedynkę, tak proces restruk-
turyzacji, całe postępowanie naprawcze, angażo-
wało wiele osób z naszej firmy. Byli też i doradcy 
z zewnątrz, były kancelarie, prawnicy. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że PBG zyskało nowe 
życie, że dostaliśmy drugą szansę, bardzo dziękuję. 

Pokora, cierpliwość i… 
finansowanie. Bez tego nie 
wróżę nikomu sukcesów. 
Kolejność tych elementów 
wcale nie jest przypadkowa. 
Żeby zacząć zmiany, zacząć 
proces restrukturyzacji, 
najpierw trzeba z pokorą 
spojrzeć na własne błędy. 
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WIĘCEJ Z: BIZNES
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Tematy: kryzys w budownictwie
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ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem
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Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
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zmian logo znanych firm

GALERIE
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Powrót do początku Pokaż wstęp

Wielkie plany, bolesny upadek  2 z 20  

 2 z 20  

1- Za pięć lat będziemy
kończyć kilka bloków
energetycznych i będziemy
jedną z największych grup
energetycznych w Europie -
mówił w 2011 r. Jerzy
Wiśniewski, ówczesny
prezes i główny udziałowiec
PBG. - PBG za pięć lat
będzie kończyć budowę
kilku bloków
energetycznych i będzie
jedną z największych grup
energetycznych w Europie.

Zaledwie trzy lata później dzieło jego życia znalazło się w upadłości układowej, a biznesmen
wraca właśnie za stery swojej spółki, by wyprowadzić ją z tarapatów. Odwrócili się od niego
wszyscy: banki, inwestorzy. Jednak Jerzy Wiśniewski wierzy w powodzenie swojego biznesu i
stara się realizować swój plan. Czy uda mu się podnieść z upadłości swoje dziecko, czy dogada
się z wierzycielami?

Zobaczcie historię budowy i spektakularnego upadku jednej z największych firm budowlanych w
Polsce.

NASTĘPNY

fot: Paweł Pawłowski/PAP

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Garażowa firma   3 z 20  

  3 z 20  

Historia PBG zaczęła się 20
lat temu, gdy Jerzy i
Małgorzata Wiśniewscy (na
zdj.) założyli w garażu swój
pierwszy biznes, zastawiając
dom własny i rodziców. Tak
w 1994 r. powstała
rodzinna firma
Piecobiogaz, specjalizująca
się w wykonawstwie,
modernizacji i obsłudze
stacji redukcyjno-
pomiarowych oraz w
budowie gazociągów stalowych i polietylenowych służących do przesyłu i dystrybucji gazu
ziemnego.

Koncepcję biznesu opracował Jerzy Wiśniewski, inżynier, który przepracował 13 lat w PGNiG.
Dostrzegł niszę na rynku, którą wypełnić miał Piecobiogaz.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś
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Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem
Jedna z największych firm budowlanych w Polsce – PBG – uratowana!  Wykonawca terminalu
LNG w Świnoujściu, który wybudował wcześniej Stadion Narodowy - zawarł układ w
wierzycielami. Daje to firmie możliwość finansowania swojej działalności i realizowania nowych
kontraktów.

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Wierzyciele będą mieli 3/4 firmy 1 z 20  

1 z 20  

Układ z wierzycielami
zakłada spłatę
wierzytelności w ratach
przez pięć lat oraz
konwersję wierzytelności na
nowe akcje PBG. Po jej
przeprowadzeniu, do
wierzycieli finansowych
będzie należeć około 75
procent akcji PBG. W rękach
założyciela i głównego
akcjonariusza firmy, Jerzego
Wiśniewskiego, pozostanie
około 23,6 procent akcji spółki. Wiśniewski nadal ma kierować pracami zarządu.

Wierzytelności są zabezpieczone zastawem na akcjach Rafako należących zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio do PBG.

Teraz układ musi zatwierdzić sąd. Kiedy to się stanie, z nazwy spółki zniknie dopisek „w
upadłości układowej”, a PBG będzie mogło startować w nowych przetargach.

W szczegółach o sprawie piszemy tutaj. Na kolejnych stronach dowiecie się zaś, dlaczego PBG
jest niezwykle ciekawą i ważną firmą oraz jakie wzloty i upadki przeżyło w niej barwne
małżeństwo Wiśniewskich. To warta uwagi historia... Historia która pokazuje, że nigdy nie
warto tracić nadziei.

NASTĘPNY

fot: JERZY UNDRO/REPORTER

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…
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Tekst ukazał się w sierpniu 2015 roku w serwisie BizTok.pl, jednym z najpopu-
larniejszych portali finansowych i biznesowych w polskim Internecie. Autorką 
artykułu jest Aleksandra Stanek. Cieszymy się, że możemy pokazać historię 
Naszej Spółki z perspektywy niezależnego dziennikarza gospodarczego. 
Przedruk za zgodą autorki.
Link do strony, na której znajduje się artykuł: http://www.biztok.pl/biznes/
biznesowa-sinusoida-jerzego-wisniewskiego-czyli-historia-budowy-i-upadku-

-pbg_s22075
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WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Powstaje PBG i rusza na GPW   6 z 20  

  6 z 20  

2004 rok przyniósł
przełomowe zmiany w
firmie Wiśniewskiego.
Dotychczasowa spółka
Technologie Gazowe
Piecobiogaz zmieniła nazwę
na PBG, co bezpośrednio
wiązało się z milowym
krokiem w historii spółki,
jakim było wejście firmy na
giełdę.

2 lipca 2004 roku miał
miejsce debiut PDA spółki
na GPW. Dzięki niemu firma pozyskała środki niezbędne do dalszego rozwoju oraz tworzenia
Grupy Kapitałowej PBG.

NASTĘPNY

fot: sxc.hu

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183325
odsłon

29
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5,06 3,96 4,30 3,85

BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Nowe obszary działalności   7 z 20  

  7 z 20  

Wejście na giełdę i kolejne
emisje akcji pozwoliły na
rozwój silnej Grupy
Kapitałowej. PBG
poszerzyło portfel swoich
spółek o takie firmy jak
KWG, Hydrobudowa Śląsk,
Hydrobudowa 9, z których
powstanie później
Hydrobudowa Polska.
Wiśniewski wyszedł także
za granicę przejmując
GasOil Engineering oraz
zawiązując Excan Oil&Gas Engineering. 

W tym czasie spółka wkroczyła również w nowe obszary działalności związane z
budownictwem drogowym i mieszkaniowym poprzez spółki Dromost, Prid, Brokam, Bathinex, a
także PBG Dom i Apartamenty Poznańskie.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183326
odsłon

29
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5,06 3,96 4,30 3,85

BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Specjalizacja przynosi owoce   4 z 20  

  4 z 20  

Piecobiogaz szybko zaczął
sobie dobrze radzić w
swoim segmencie rynku.
Dzięki zaprojektowaniu i
wdrożeniu własnego
produktu - stacji redukcyjno-
pomiarowych - firma
nawiązała współpracę z
PGNiG i ruszyła z budową
stacji i gazociągów na
terenie całej Polski.

Przełomowy dla biznesu
Wiśniewskiego był 1999 r.,
gdy Piecobiogaz zdobył kontrakt na zaprojektowanie i budowę pierwszej w Polsce
bezobsługowej kopalni gazu ziemnego Bonikowo-1, a później w Racocie.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183323
odsłon

29
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5,06 3,96 4,30 3,85

BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Dywersyfikacja działalności   5 z 20  

  5 z 20  

W XXI w. wiek firma
Wiśniewskiego weszła z
ugruntowaną już renomą
na ryku budownictwa
gazowego i planami
dywersyfikacji działalności.
Pierwszym krokiem w tym
kierunku było przejęcie
spółki Hydrobudowa
Włocławek, przez co firma
weszła na nowe obszary
działalności - ochronę
środowiska i hydrotechnikę.

Później firma Wiśniewskiego rozwijała się zdobywając kontrakty na zupełnie nowych rynkach,
takich jak renowacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183324
odsłon

29

 



12 13Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne NASZA DROGA DO UKŁADU

GBP  CHF  EUR  USD 

Szukaj
w serwisie
firmy

© 2010-2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Biztok jest wydawany przez Grupę Wirtualna Polska. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu

Kontakt: redakcjabiznes@grupawp.pl |  Reklama |  Polityka prywatności |  Redakcja Znajdz nas na Facebooku

5,06 3,96 4,30 3,85

BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
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Euro gorączka   10 z 20  

  10 z 20  

Budownictwo gazowe i
naftowe, inwestycje
mieszkaniowe, drogowe
oraz budowa stadionów.
PBG działa na wszystkich
frontach, szczególnie
angażując się w
inwestycyjną gorączkę
przed Euro 2012.

Grupa wybudowała trzy z
czterech aren sportowych
w Polsce na mistrzostwa.
W 2011 roku zakończona
została budowa PGE Areny w Gdańsku i Stadionu Narodowego w Warszawie, rok wcześniej
oddano Stadion Miejski w Poznaniu. Prowadzono także prace na innych strategicznych
obiektach infrastrukturalnych przygotowywanych na Euro 2012 – autostradach A1 i A4 oraz S5.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA
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Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem
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Kierunek energetyka   11 z 20  

  11 z 20  

Jednak Jerzy Wiśniewski
widział przyszłość swojej
firmy w zupełnie innym
segmencie. Miał jasny plan:
stworzenie silnej grupy
budowlano-energetycznej.
Energetyka w tym czasie
dopiero ruszała z
gigantycznymi przetargami,
na których PBG chciało
zarabiać, a biznesmen
budował potencjał w tym
segmencie błyskawicznie.

W 2010 r. PBG kupuje 25 proc. i 1 akcję Energomontażu Południe, rok później przejmuje pakiet
kontrolny oraz dokonuje najważniejszej w swojej historii akwizycji - spółki Rafako. Z kolei
dzięki współpracy z Alstomem PBG znalazła się praktycznie we wszystkich przetargach na
bloki energetyczne.

W ten sposób Grupa PBG repozycjonuje biznes w stronę budownictwa energetycznego i
konsoliduje swoją działalność w tym segmencie wokół Rafako. Finansowanie na te śmiałe
transakcje ma zapewnić sprzedaż hiszpańskiej spółce OHL większościowych pakietów w spółkach
Hydrobudowa Polska i Aprivia. I tu zaczynają się schody…

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem
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Prestiżowe kontrakty   8 z 20  

  8 z 20  

Lata 2008 -2010 przynoszą
spółce prestiżowe
kontrakty:
zagospodarowanie złóż
Lubiatów-Międzychód-
Grotów dla PGNiG; budowa
Podziemnego Magazynu
Gazu w Wierzchowicach;
realizacja Stadionu
Miejskiego w Poznaniu na
Euro 2012.

Jednak najbardziej
strategicznym w historii
spółki kontraktem o znaczeniu ogólnopolskim i światowym było opracowanie i wykonanie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem
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Rekordy   9 z 20  

  9 z 20  

Dzięki konsekwentnemu
budowaniu Grupy
Kapitałowej i zdobywaniu
coraz poważniejszych
kontraktów PBG wyrosło na
prawdziwą potęgę w swoim
segmencie budownictwa.
Jednak apetyt Jerzego
Wiśniewskiego było o wiele
większy.

W 2007 roku PBG znalazło
się w indeksie
największych spółek
giełdowych WIG20. W rekordowym pod względem zysku netto 2009 r. spółka zarobiła
na czysto 209 mln zł przy przychodach na poziomie 2,6 mld zł.

NASTĘPNY

fot: Paweł Pawłowski/PAP

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Kolejny problem… stadion i
upadłość

  14 z 20  

  14 z 20  

Czarne chmury nad głową
Jerzego Wiśniewskiego
gęstniały w błyskawicznym
tempie. Nierentowne
kontrakty drogowe, do
których PBG brakowało
doświadczenia, kłopoty na
budowie Stadionu
Narodowego i turbulencje
podczas przejęcia Rafako,
skończyły się problemami z
płynnością i ostatecznie w
czerwcu 2012 r. PBG
ogłosiło upadłość. Wnioski takie złożyły też spółki zależne: Hydrobudowa Polska i Aprivia.

Niegdysiejsza gwiazda branży budowlanej z wielkim hukiem upadła, a od 13 czerwca 2012
r. nazwa spółki brzmi: PBG SA w upadłości układowej.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183333
odsłon

29
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Wiśniewski odchodzi   15 z 20  

  15 z 20  

Po ogłoszeniu upadłości
PBG Jerzy Wiśniewski
 postanowił, pod naciskami
wierzycieli, zrezygnować ze
stanowiska prezesa po 14
latach sprawowania tej
funkcji. Przesiadł się do
fotela przewodniczącego
Rady Nadzorczej, a jego
miejsce za sterami PBG objął
Wiesław Różacki, wieloletni
prezes Rafako.

Wiśniewski, który
dotychczas cieszył się opinią niezwykle skutecznego menedżera, stracił zaufanie banków i
inwestorów. Jednak nie poddawał się i ratował dzieło swojego życia, sięgając nawet po bardzo
kontrowersyjne metody.

NASTĘPNY

fot: Paweł Pawłowski/PAP

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183334
odsłon
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Miał być europejski gigant, a
potknął się o autostrady

  12 z 20  

  12 z 20  

- PBG za pięć lat będzie
kończyć budowę kilku
bloków energetycznych i
będzie jedną z największych
grup energetycznych w
Europie - takie wizje snuł
Jerzy Wiśniewski w 2011 r.
Niestety rok później sąd
ogłosił upadłość układową
jego spółki i nic nie poszło
tak, jak planował
biznesmen. Co się stało?

Znów z odpowiedzią
przychodzi sam Wiśniewski, który tak w jednym z wywiadów określił główną przyczynę kłopotów
PBG:

- Wejście grupy w sektor drogowy było błędem. PBG wyróżniało się niszowymi technologiami,
bardzo skomplikowanymi i działało na specjalistycznych rynkach. Przy autostradach
zachowałem się jak stado baranów. Polska miała do wydania w rok 30 mld złotych. Jako grupa
budowlana kupiliśmy trzy spółki drogowe i zaczęliśmy startować w przetargach. Mogłem
zachować wcześniejszy konserwatyzm - mówił w "Głosie Wielkopolskim" Wiśniewski.

NASTĘPNY

fot: PBG

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
e-mailem

183331
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Kolejny problem… banki   13 z 20  

  13 z 20  

Nie bez znaczenia na
sytuację PBG było wycofanie
się banków z finansowania
przejęcia Rafako. Fiaskiem
skończyły się także
negocjacje z hiszpańską
spółką OHL. Wiśniewski
chciał sprzedać Hiszpanom,
większościowe pakiety w
spółkach Hydrobudowa
Polska i Aprivia, a środki
przeznaczyć na rozwój
segmentu energetycznego.

Finalnie PBG musiało zrealizować przejęcie za prawie pół miliarda złotych ze środków
własnych, co nie było bez znaczenia dla firmy, która właśnie miała ruszać z realizacją
gigantycznych kontraktów energetycznych.

NASTĘPNY

fot: sxc.hu

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Miliarda nie chce, woli biznes   18 z 20  

  18 z 20  

Zresztą o jego determinacji i
miłości do tego co robi,
może świadczyć fakt, że
biznesmen kuszony był już
wcześniej niezwykle
atrakcyjnymi propozycjami
wyjścia z PBG.

- Miałem propozycję
wyjścia z firmy. Dostałbym
miliard złotych.(…) Z
pieniędzmi jest tak, że jak
się już ma je w zasięgu, to
jest wiele wyższych wartości
od zwykłego posiadania - mówił w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" Jerzy Wiśniewski.

Najwyraźniej upór biznesmena przynosi rezultaty i choć PBG daleko do powrotu z bardzo dalekiej
podróży, to spółka wciąż walczy. Kontrowersyjny zastaw na akcjach Rafako zniknął, ściąganie
chińskich inwestorów okazało się niekonieczne, a Wiśniewski wrócił za stery.

NASTĘPNY

fot: sxc.hu

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2

   14 1

   11 0

   8 2

   5 2

Skomentuj

wyślij
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem

 

KOMENTARZE

Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Wielki powrót   19 z 20  

  19 z 20  

Kiedy Wiśniewski wracał do
PBG wartość uznanych
przez sąd wierzytelności to
było ponad 2,8 mld zł.

Sam nawet wskazywał, że
układ to jego podstawowy
cel, "chlapnął" nawet, że
po układzie odejdzie.

 - Moja ponowna obecność
w strukturach zarządu PBG
świadczy o tym, iż zawarcie
układu jest dla mnie,
również jako głównego akcjonariusza, priorytetem i na tym celu chcę skupić obecnie cała swoją
energię. Rozmowy z wierzycielami wchodzą w ostateczną fazę, a poprzez swoją osobę oraz mój
wpływ na spółkę, chcę zapewnić sprawność oraz szybkość podejmowania kluczowych decyzji w
najbardziej wrażliwych kwestiach. Funkcję prezesa zarządu planuję pełnić do momentu zawarcia
układu z wierzycielami. Po zatwierdzeniu układu wybór zarządu nastąpi zgodnie z ładem
korporacyjnym spółki zaakceptowanym w drodze negocjacji z wierzycielami – powiedział Jerzy
Wiśniewski, obejmując fotel prezesa zarządu PBG.

Po sukcesie sytuacja - jak widać - się zmieniła. Wiśniewski, jak napisaliśmy, pozostanie prezesem
PBG, choć wierzyciele będą mieli 3/4 jego firmy.

NASTĘPNY

fot: Paweł Pawłowski/PAP

NASTĘPNY

29

 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś

tt  26 sierpnia 2015 08:40:18

pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś

AWLO 07.08.2016

Rynek nieruchomości
luksusowych. Oto szalone
pomysły deweloperów
Co można dać milionerom, którzy mają właści…

LIFESTYLE

GOSPODARKA

LIFESTYLE

Arykuł sponsorowany 20.07.2016

Ruch organiczny w służbie
e-commerce.
Pozycjonowanie kluczem
do wzrostu sprzedaży wW polskim Internecie aktywnie działa ponad 15…

BIZNES

GOSPODARKA

BIZNES

POKAŻ CAŁY KOMENTARZ

   62 2

   48 6

   41 8

   25 0

   21 0

   19 2
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BIZNES GOSPODARKA LIFESTYLE MOTO TECH AKADEMIA BIZNESU SUKCESY PORAŻKI WALUTY EY PRZEDSIĘBIORCA ROKU

WYWIADY

WIĘCEJ Z: BIZNES

Ludzie: małgorzata wiśniewska wiesław różacki jerzy wiśniewski

Firma: pbg

Tematy: kryzys w budownictwie

DODAJWpisz treść komentarza

A. Stanek

Czy można zastrzec
czerwoną gwiazdę? Rzecz o
granicach ochrony znaków
towarowych31.07.2016

A. Stanek

Bułgaria, Albania, a może
Włochy? Które kierunki są
na polską kieszeń?

30.07.2016

ALEKSANDRA STANEK  25.08.2015

Ich upadłość była szokiem, teraz PBG wstaje z kolan! Jerzy
Wiśniewski zachowa 1/4 akcji i pozostanie prezesem
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Popularne  Najnowsze

POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY

POKAŻ WIĘCEJ

Miliardy długu. Kto i ile
jest winien Polsce?

Wizerunkowe rewolucje,
czyli 20 największych
zmian logo znanych firm

GALERIE
29

Powrót do początku Pokaż wstęp

Wiśniewski traci zaufanie   16 z 20  

  16 z 20  

Upadłość PBG była szokiem
dla rynku, jednak kolejne
posunięcia
większościowego
akcjonariusza firmy
wywołały jeszcze większe
poruszenie. Kilka miesięcy
po ogłoszeniu upadłości
układowej Wiśniewski
wykonał manewr
zastawiając wszystkie akcje
najcenniejszego aktywu,
wartego 400 mln zł Rafako,
w nieznanym cypryjskim podmiocie Adaptorinvest.

Wkrótce po tej decyzji w konflikt z Jerzym Wiśniewskim popadł prezes PBG i Rafako -
Wiesław Różacki, który nie godził się na prowadzone przez większościowego właściciela
transakcje. Jednak biznesmen był bezwzględny i Wiesław Różacki musiał odejść.

Wywołało to spore zamieszanie w Raciborzu, gdzie swoją siedzibę ma Rafako. O sprawie
pisaliśmy tutaj: Chryja w Raciborzu: wybudował stadion narodowy, teraz próbuje odbić spółkę z
rąk zarządu

NASTĘPNY

fot: youtube.com
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 25 sierpnia 2015 23:11:35

Budowa stadionów i autostrad wyglądała następujaco...przetargi wygrywały firmy
bez zaplecza po czy dzielili roboty na mniejsze i dawali znajomym którzy byli też bez
żadnego zaplecza, wiec zatrudniali na koniec za grosze fachowców spod budki z
piwem na czarno osobiście. Tak wyglądało budowanie i wygląda do dzisiaj

Odpowiedz  Zgłoś

vxc

POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

 25 sierpnia 2015 23:40:01

Giganci POwstaję,bo otrzymali pieniądze a podwykonawcy POupadali,bo nie
otrzymali pieniędzy.Wygląda na to,że mamy swoisty folwark zwierzęcy-są równi i
równiejsi z PO!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz  Zgłoś

Gość

 25 sierpnia 2015 22:45:13

Podwykonawcy ciągle czekają na zapłatę. To był okres największej ilości bankructw
rodzimych firm przez wyzysk państwa.

Odpowiedz  Zgłoś

qqq

www  25 sierpnia 2015 23:12:46

Tu są te Polskie banki co pomagają i rozmawiają z przedsiębiorcami. Położyli go aż
pięknie.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (2)

PeterX  26 sierpnia 2015 10:59:08

EURO 2012 było katastrofą pod każdym względem. Nasza kadra była najgorszym
zespołem imprezy. Chodź stadiony były dokończone, ich wykonawcy padli jak muchy
bo, im nie zapłacono. Nie chodzi o gigantów jak PBG, ale niżej było tysiące ludzi,
którzy zastawili swoje majątki, żeby finansować oszustów. Na koniec wyszedł tusek i
powiedział narodowi, że to był sukces, nie dodał chyba tylko, że wyłącznie

Odpowiedz  Zgłoś

gość  26 sierpnia 2015 07:41:52

Znam firmę PBG od strony współpracy w konsorcjum jak i podwykonawstwa.
Niestety.
Radzę trzymać się z daleka.

Odpowiedz  Zgłoś POKAŻ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI (1)

wp  26 sierpnia 2015 08:55:32

Dla mnie ktoś kto przejmuje spółki, handluje udziałami, ogłasza wielokrotne
upadłości itp., to zwykły złodziej a nie biznesmen.

Odpowiedz  Zgłoś

RyszardB  26 sierpnia 2015 08:29:09

Udawana upadłość aby nie wypłacić rzeczywistym wykonawcom zwanymi
podwykonawcami . Podwykonawcy upadli a kasa została generalnemu wykonawcy
który nic nie zrobił . Układ mu POdarował naciąganie firm które wykonywały pracę .

Odpowiedz  Zgłoś
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pewnie majątek przepisany na rodzinę wyprowadzony z firmy a upadłość to tylko
taka ochronka była...

Odpowiedz  Zgłoś

Gość  26 sierpnia 2015 11:10:46

kiedys tam pracowalem i dbali tam o pracownika powodzenia brawo !

Odpowiedz  Zgłoś
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Zamiast tego szukał nowych rozwiązań.

Wciąż wierzył w potencjał energetycznych kontraktów, w realizacji których tym razem pomóc
mieli mu kooperanci z Chin, o czym pisaliśmy tutaj:Zbudowali Stadion Narodowy, teraz uratują ich
Chińczycy?!
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Restrukturyzacja, wierzyciel, postępowanie 
upadłościowe, sędzia-komisarz, nadzorca sądo-
wy, upadły – te szczególne wyrażenia w rożnych 
formach odmiany gościły w  naszych głowach 
przez ostatnich kilka lat. Niestety ich znaczenie 
z reguły kojarzy się pejoratywnie. Z perspektywy 
czasu mogą jednak nabrać innego znaczenia  – 
znaczenia pozytywnego, zwłaszcza jeżeli prowa-
dzony z mozołem proces wieńczy zatwierdzenie 
układu z wierzycielami. Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że naszym sukcesem było nie tylko umożliwienie 
Spółce dalszego funkcjonowania, co mogło zostać 
spełnione pod warunkiem pozytywnego wyniku 
głosowania nad układem, lecz także przetrwanie 
do tego momentu w tak trudnej sytuacji formalno-

-prawnej i niełatwym otoczeniu rynkowym.
Z chwilą ogłoszenia upadłości układowej PBG 

wszyscy musieliśmy nauczyć się funkcjonować 

Z chwilą ogłoszenia upadłości układowej PBG wszyscy musieliśmy 
nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Z jednej strony 
przyswajaliśmy przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, 
a z drugiej strony walczyliśmy o przetrwanie Spółki, tj. umożliwienie 
dokończenia kontraktów, relacje z zamawiającymi, firmami 
współpracującymi oraz utrzymanie płynności i miejsc pracy.

w nowej rzeczywistości. Z jednej strony przyswa-
jaliśmy przepisy prawa upadłościowego i napraw-
czego, a z drugiej strony walczyliśmy o przetrwanie 
Spółki, tj. umożliwienie dokończenia kontraktów, 
relacje z  zamawiającymi, firmami współpracu-
jącymi oraz utrzymanie płynności i miejsc pracy. 
Złożenie wniosku i ogłoszenie upadłości z możliwoś-
cią zawarcia układu to pierwszy krok w kierunku 
restrukturyzacji. Kolejnym krokiem było opano-
wanie wszystkich problemów, które narastały 
w związku z pogarszającą się kondycją finansową 
spółek zależnych. Sytuacja była skomplikowana 
i złożona, ponieważ na PBG ciążyły zobowiązania 
wynikające ze wzajemnych poręczeń kredytowych, 
gwarancyjnych i handlowych oraz solidarna odpo-
wiedzialność za wspólnie realizowane kontrakty. 
Przypomnę, że praktycznie w tym samym czasie co 
PBG wnioski o upadłość układową złożyło w sumie 

Wszystko, co z pozoru niemożliwe,
STAŁO SIĘ OSIĄGALNE
tekst: Kinga Banaszak-Filipiak, czerwiec 2016

Wiceprezes Zarządu PBG, odpowiada za ekonomię 
i finanse, relacje inwestorskie oraz restrukturyzację.

Złożenie wniosku i ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu to 
pierwszy krok w kierunku restrukturyzacji. Kolejnym krokiem było opano-
wanie wszystkich problemów, które narastały w związku z pogarszającą się 
kondycją finansową spółek zależnych. Na PBG ciążyły zobowiązania wyni-
kające ze wzajemnych poręczeń kredytowych, gwarancyjnych i handlowych 
oraz solidarna odpowiedzialność za wspólnie realizowane kontrakty.
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12 firm z Grupy Kapitałowej, przy czym w więk-
szości przypadków postępowania z możliwością 
zawarcia układu tych podmiotów przekształciły 
się w  postępowania likwidacyjne. Opanowanie 
sytuacji na kontraktach przejętych po spółkach 
zależnych nie tylko zajęło nam sporo czasu, lecz 
także wymagało dużego zaangażowania i zorga-
nizowania trudnych do zdobycia środków finan-
sowych. Niektóre z tych problemów trwają do dziś 
i rozwiązujemy je nadal. 

przeciągały się tygodniami, miesiącami… nie ma 
przesady w stwierdzeniu, że nawet latami. Na dro-
dze do porozumienia powstawało wiele pomysłów 
i konstrukcji formalno-prawnych niespotykanych 
dotychczas w praktyce na rynku polskim. Każdy 
z tych pomysłów musiał być rozpatrywany. Żadne 
oczekiwanie wierzycieli nie mogło pozostać bez od-
powiedzi. Należało znaleźć takie rozwiązania, które 
mogły pogodzić różne, a czasami nawet sprzeczne, 
interesy poszczególnych grup wierzycieli. W obli-
czu zmieniającego się otoczenia musieliśmy reago-
wać na bieżąco i proponować takie warunki spłat, 
które z jednej strony były możliwe do zrealizowania 
przez Spółkę, a z drugiej strony zapewniały moż-
liwie najwyższy stopień zaspokojenia Wierzycieli. 
Przygotowany został model finansowy, na pod-
stawie którego uzgodniono biznesowe warunki 
restrukturyzacji i określono źródła finansowania 
układu. Efektem rozmów z wierzycielami finanso-
wymi było między innymi złożenie w sądzie osta-
tecznych propozycji układowych oraz podpisanie 
Umowy Restrukturyzacyjnej. Umowa ta, oprócz 

W czasie gdy w sądzie trwało postępowanie 
układowe PBG, którego kolejnym etapem było 
sporządzenie listy wierzytelności i kolejnych list 
uzupełniających oraz rozpoznanie sprzeciwów, 
priorytetem dla Spółki były rozmowy z wierzycie-
lami. Proces uzgadniania warunków restruktury-
zacji okazał się niezwykle czasochłonny. Rozmowy 

Dzisiaj, po czterech latach zmagań, możemy 
wykreślić z nazwy PBG dopisek „w upadłości 
układowej”. Możemy to zrobić, ponieważ nie 
poddaliśmy się nawet wtedy, kiedy nikt nie dawał 
nam żadnej szansy. Mimo licznych przeciwności 
losu doprowadziliśmy do zawarcia Układu 
z Wierzycielami i odzyskaliśmy zaufanie rynku. 
Udowodniliśmy, że warto wierzyć w szczęśliwe 
zakończenie i nie poddawać się nawet wtedy, kiedy 
nikt nie widzi żadnej iskierki nadziei.

Na drodze do porozumienia powstawało wiele 
pomysłów i konstrukcji formalno-prawnych 
niespotykanych dotychczas w praktyce na rynku 
polskim. Każdy z tych pomysłów musiał być 
rozpatrywany. Żadne oczekiwanie wierzycieli 
nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Należało 
znaleźć takie rozwiązania, które mogły pogodzić 
różne, a czasami nawet sprzeczne, interesy 
poszczególnych grup wierzycieli. 

NIE WIEM, CZY TO DESPERACJA 
CZY NADMIERNY OPTYMIZM – 
WAŻNE ŻE NIE SPADASZ!

uregulowania zobowiązań stron oraz określenia 
poszczególnych kroków restrukturyzacji PBG za-
wierała zobowiązanie do oddania głosu za układem 
podczas Zgromadzenia Wierzycieli. 

Zatwierdzenie listy wierzytelności przez sąd 
umożliwiło wyznaczenie terminu Zgromadzenia 
Wierzycieli, które zostało przeprowadzone w sierp-
niu 2015 roku. Oficjalne wyniki głosowania wskazały 
jednoznacznie na poparcie restrukturyzacji przez 
ogromną większość wierzycieli. Za układem opo-
wiedziało się blisko 95% kwoty wierzytelności oraz 
86% liczby wierzycieli – to znacząco powyżej pro-
gów wymaganych przez prawo. Dnia 13 czerwca 
2016 roku, po trwającym cztery lata procesie, po-
stanowienie w przedmiocie zatwierdzenia najwięk-
szego w powojennej historii Polski układu uprawo-
mocniło się. Nastąpiło formalne odzyskanie pełnej 
zdolności PBG do prowadzenia działalności i nor-
malnego funkcjonowania w otoczeniu rynkowym.

W trudnych latach dla branży budowlanej nie 
byliśmy jedynymi, którzy przeprowadzili restruktu-
ryzację, jednak z uwagi na skalę, proces układowy 

PBG trudno łączyć z jakimkolwiek innym. Naszą 
sytuację prasa porównywała chętnie do restruk-
turyzacji Polimexu Mostostal, jednak w przypadku 
tej firmy uzgodnienie porozumienia z wierzycielami 
było prowadzone poza sądem i przy wsparciu pań-
stwa. PBG tymczasem nie otrzymało żadnej pomocy 
finansowej z zewnątrz – musieliśmy ze wszystkim 
poradzić sobie sami. Ponad wszelką wątpliwość 
kluczowa w tym procesie okazała się determina-
cja Głównego Akcjonariusza PBG – Pana Jerzego 
Wiśniewskiego. Dzięki jego osobistemu zaangażo-
waniu w ratowanie Spółki i operacyjnemu działaniu 
praktycznie na każdym poziomie organizacji i Gru-
py Kapitałowej możliwe było – nawet w okresie trwa-
nia postępowania upadłościowego – konsekwentne 
realizowanie strategii i jednej wizji. 

Dzisiaj, po czterech latach zmagań, możemy 
wykreślić z nazwy PBG dopisek „w upadłości ukła-
dowej”. Możemy to zrobić, ponieważ nie poddaliśmy 
się nawet wtedy, kiedy nikt nie dawał nam żadnej 
szansy. Mimo licznych przeciwności losu doprowa-
dziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami i odzy-
skaliśmy zaufanie rynku. Udowodniliśmy, że warto 
wierzyć w szczęśliwe zakończenie i nie poddawać się 
nawet wtedy, kiedy nikt nie widzi żadnej iskierki na-
dziei. Dziękując Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, 
Zarządom i Pracownikom Spółki, życzę nam takiego 
samego zaangażowania i wiary w realizację układu, 
jak przy dążeniu do jego zawarcia.
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Byliśmy po akwizycji spółki RAFAKO SA, zajmującej 
obecnie pozycję niekwestionowanego lidera branży 
energetycznej, realizującej – podobnie jak PBG SA – 
istotne i strategiczne dla Polski projekty.

Środki, jakie musieliśmy przeznaczyć na zakup, 
przekroczyły kwotę 500 mln zł. Przejęcie miało zostać 
zrealizowane przy udziale długoterminowego finan-
sowania bankowego.

Negocjacje trwały długo i niestety efekt zaskoczył 
wszystkich kredyt nie został udzielony, a Zarząd Spółki 
stanął przed koniecznością zrealizowania transakcji 
z własnych środków.

Rozpoczęły się negocjacje z instytucjami finansowy-
mi, które przynosiły dające nadzieję efekty, podpisaliśmy 

„standstill”, umowę o czasowym wstrzymaniu egzekwo-
wania zobowiązań. Niestety porozumienia w zakresie 
warunków udzielenia finansowania pomostowego nie 
osiągnęliśmy, ponieważ nie były możliwe do spełniania 
przez Spółkę, dlatego została podjęta decyzja, pewnie 
jedna z najtrudniejszych, o złożeniu wniosku o ogłosze-
nie upadłości, aby z mocą prawa ratować PBG.

 Czekaliśmy na rozpatrzenie wniosku przez sąd, któ-
ry dnia 13 czerwca 2012 roku ogłosił upadłość z możli-
wością zawarcia układu. Na tym możemy zakończyć 
wyliczanie kwestii oczywistych i przewidywalnych.

CIĘŻKA DROGA DO UKŁADU

Wszyscy dobrze zapamiętaliśmy rok 2012 jako 
najtrudniejszy okres w historii Spółki. Pierwsza 
połowa roku to ogromny wysiłek Zarządu i doradców 
włożony w zorganizowanie finansowania działalności.

tekst: Bożena Ciosk, październik 2015

Od tego momentu rozpoczęliśmy zupełnie inny 
etap szeroko pojętej działalności dla Spółki i każ-
dego z nas, pracowników z osobna. 

Prawo, które miało chronić przedsiębiorstwo 
i umożliwić jego restrukturyzację poprzez ustale-
nie z wierzycielami warunków spłaty zobowiązań 
w ramach przepisów prawa upadłościowego i na-
prawczego, stało się kłodą rzuconą pod nogi i tak 
mocno nadwyrężonej i osłabionej Spółki. 

Poczucie bezpieczeństwa i ochrony prawnej na 
czas ustalenia warunków restrukturyzacji szybko 
legło w gruzach i zmieniło się w trudną walkę Da-
wida z Goliatem…

Od momentu złożenia wniosku do Spółki codzien-
nie wpływały kolejne zawiadomienia o wypowiedze-
niu istniejącego finansowania. Wierzyciele uzyskiwali 
klauzule wykonalności i rozpoczynali egzekucje z ma-
jątku Spółki, pojawili się komornicy sądowi.

Część tytułów prawnych pozostawała dysku-
syjna, Spółka podejmowała próby obrony na dro-
dze sądowej. Niestety, rozstrzygnięć nie mogliśmy 
spodziewać się szybko ze względu na szeroką ska-
lę działalności Spółki i skomplikowany charakter 
przedmiotu sporu. Do dziś część postępowań nie 
została prawomocnie zakończona.

Członek Zarządu PBG, 
odpowiada za finanse, relacje 

z instytucjami finansowymi 
oraz restrukturyzację długu.
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Działalność w takim otoczeniu jest niezwykle 
trudna, straciliśmy zaufanie partnerów bizneso-
wych, instytucji finansowych. 

Rozmowy, które prowadziliśmy w ramach re-
strukturyzacji długu, na początku były bardzo 
emocjonalne i trudno mówić o partnerstwie i rze-
czowym oglądzie sprawy.

Po stronie instytucji finansowych pojawiło się 
18 banków, 8 towarzystw ubezpieczeniowych i po-
nad 20 obligatariuszy reprezentujących w sumie 
2,5  mld długu Spółki, wynikającego z  kredytów 
i gwarancji PBG, jak również poręczanego przez 
PBG długu spółek z Grupy Kapitałowej, m.in. HY-
DROBUDOWY POLSKA SA, APRIVII SA.

Niewielu wówczas wierzyło w sukces i możli-
wość powrotu do działalności. 

Kolejne perturbacje i problemy Spółki skutko-
wały kolejną negatywną w skutkach reakcją part-
nerów, na początku listopada 2012 roku doradztwo 
prawne na rzecz Spółki wypowiedziała kancelaria 
Allen & Overy.

Wydawać się mogło, że mieliśmy wówczas mo-
nopol na trudne przypadki i negatywne zdarzenia…
Ciężko w takiej sytuacji znaleźć siły i walczyć, kiedy 
nikt nie daje szansy na powodzenie.

Nie zabrakło jej Prezesowi Jerzemu Wiśniew-
skiemu, wówczas Przewodniczącemu Rady Nad-
zorczej PBG SA i osobom, które pozostały w Spółce, 
nie bojąc się wyzwań, ciężkiej pracy i konfrontacji 
z kumulującymi się problemami. 

Obsługę prawną szybko i  sprawnie przejęła 
kancelaria Weil, Gotshal & Manges  – Paweł Ry-
marz sp.k, która do dziś wspiera nas, wraz z kan-
celarią FS Kancelaria Radców Prawnych sp. p., 
w ciężkich kwestiach formalno-prawnych, poja-
wiających się na każdym etapie procesu restruk-
turyzacji. Z nimi również pracowaliśmy nad doku-
mentacją restrukturyzacyjną, która ostatecznie 
została podpisana po długich negocjacjach 31 lip-

ca 2015 roku – ostatnie akty notarialne podpisywa-
liśmy z zarządami spółek zależnych o 4 nad ranem 
w siedzibie kancelarii prawnej Greenberg Trau-
ring w Warszawie…

W sumie dokumentacja restrukturyzacyjna liczy 
ponad 1000 stron, składają się na nią:
•	 Umowa Restrukturyzacyjna
•	 Warunki emisji obligacji
•	 Warunkowa Umowa sprzedaży akcji RAFAKO
•	 Warunkowa Umowa sprzedaży udziałów PBG 

oil and gas
•	 Umowa Emisyjna i Agencyjna 
•	 Umowa powołania administratora hipoteki
•	 Umowa powołania administratora zastawu
•	 Umowa Rachunku Powierniczego 
•	 Umowy zabezpieczeń 

Dokumentacja uwzględnia wiele pionierskich 
rozwiązań prawnych, nad którymi pracowało 7 kan-
celarii prawnych, w tym 4 międzynarodowe. W trak-
cie procesu restrukturyzacyjnego – ze względu na 
skomplikowany charakter wierzytelności układo-
wych, jak również przyjętych rozwiązań prawnych 
powstało ponad 40 opinii prawnych, również kance-
larii zagranicznych, w zakresie m.in. prawa ukraiń-
skiego, cypryjskiego. Konsultacji prawnych na pozio-
mie największych ekspertów, prof. Rafała Adamusa, 
członka zespołu przygotowującego nową ustawę 

„Prawo Restrukturyzacyjne”, wymagały zagadnie-
nia prawa upadłościowego i naprawczego.

Dziś jesteśmy już po głosowaniu nad warunka-
mi układu zaproponowanymi przez Spółkę, które 
zostały przyjęte podczas zgromadzenia wierzycieli 
w sierpniu 2015 roku. Za układem głosowali wierzy-
ciele reprezentujący ponad 95% ogólnej sumy wierzy-
telności – to, jak określił sam Sędzia, było miażdżą-
cą siłą głosu. Podpisana z instytucjami finansowymi 
dokumentacja oraz rozmowy prowadzone przez po-
wołany w Spółce zespół do kontaktu z wierzycielami 
handlowymi dały nam prawo i nadzieję sądzić, że 

układ będzie przegłosowany, ale wynik mimo wszyst-
ko mile nas zaskoczył i pewnie również wzruszył…. 
Znowu zdobyliśmy zaufanie, nastawienie otoczenia 
do Spółki zmieniło się radykalnie, dano nam szansę! 
Liczymy na powrót PBG do grona podmiotów mogą-
cych mierzyć się z międzynarodową konkurencją, sil-
niejszego i dającego przykład innym polskim przed-
siębiorstwom, które powinny walczyć o swoją część 
rynku, ponieważ – jak widać – nigdy nie jest tak źle, 
aby nie można było zawalczyć o to, co dla nas ważne. 

Miejmy nadzieję, że prawo, które w dużej mie-
rze powstało na przykładzie naszej Spółki, faktycz-
nie stanie się sprzymierzeńcem zmian i otworzy 
przed przedsiębiorstwami drugą szansę, na którą 
na pewno zasługują.

Kończąc chciałabym podzielić się krótką reflek-
sją. Podczas wielu spotkań Zarządu, jak również 
pracowników z Nadzorcą Sądowym, często podkre-
ślano, że w tym wszystkim szczęście bardzo często 

nas omijało. Mam nadzieję, że ciężką pracą i poświę-
ceniem zbudowaliśmy solidny drogowskaz i już go 
nam nie zabraknie.

Życzę wszystkim sukcesów i  wytrwałości, po-
trzebnej nam przy realizacji układu, ale przede 
wszystkim dziękuję, że mogłam pracować z  tak 
wspaniałymi ludźmi, którzy nigdy nie poddali się 
i walczyli do końca, podejmując wyzwanie i wierząc 
w nasz wspólny cel, jakim jest kontynuowanie dzia-
łalności Spółki PBG i zapisanie kolejnych kart historii.

Ciężko w takiej sytuacji znaleźć siły i walczyć, kiedy nikt nie daje szansy 
na powodzenie. Nie zabrakło jej Prezesowi Jerzemu Wiśniewskiemu, 
wówczas Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PBG SA i osobom, które 
pozostały w Spółce, nie bojąc się wyzwań, ciężkiej pracy i konfrontacji 
z kumulującymi się problemami.

Miejmy nadzieję, że prawo, które w dużej mierze 
powstało na przykładzie naszej Spółki, faktycznie 
stanie się sprzymierzeńcem zmian i otworzy przed 
przedsiębiorstwami drugą szansę, na którą na 
pewno zasługują.
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W obliczy ważnej chwili dla wszystkich Polaków, jaką bez wątpienia 

jest przyjemność sprawowania roli współgospodarza Mistrzostw Euro-

py w piłce nożnej EURO 2012, jest nam niezwykle niezręcznie zwracać 

uwagę na trudną sytuację pracowników Grupy PBG, uważamy jednak, 

że realizacja kontraktów związanych z tym właśnie wydarzeniem ma 

z nią bezpośredni związek.

Apelujemy do Pana Premiera o przychylność, wsparcie i pomoc 

w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla ratowania Grupy PBG i naszych 

miejsc pracy. Spółki z Grupy zatrudniają łącznie blisko 6500 pracowników, 

utrzymując tym samym około 25 000 osób. W obecnej sytuacji te miejsca 

pracy są zagrożone. Wsparcie Rządu Polskiego w tej sytuacji miałoby 

również ogromne znaczenie w aspekcie ochrony interesów licznej rzeczy 

Podwykonawców i Dostawców zaangażowanych w projekty realizowane 

wspólnie z Grupą PBG (ponad 4500 kontrahentów, z których każdy za-

trudnia od kilku do kilkuset osób). Pragniemy w tym miejscu zaapelować 

również do Polskiego Rządu o zmianę w Ustawie prawo upadłościowe 

i naprawcze, która w praktyce od chwili złożenia wniosku o upadłość 

układową w Sądzie do chwili otwarcia postępowania w żaden sposób nie 

chroni ani zadłużonych przedsiębiorstw, ani ich interesariuszy – w tym 

pracowników przed Wierzycielami. Narusza to w sposób istotny równe 

prawa wszystkich Wierzycieli do zaspokojenia ich roszczeń i ułatwia 

dochodzenie praw tym silniejszym, doprowadzając często do bankructwa 

przedsiębiorstwa rodzinne i kilkuosobowe.

Niniejszy list jest również wyrazem poparcia i szacunku pracow-

ników dla Prezesa PBG SA Pana Jerzego Wiśniewskiego, który swoim 

autorytetem, wiedzą i doświadczeniem od wielu lat wspiera polski sukces 

gospodarczy, realizując kontrakty z obszaru budownictwa specjalistycz-

nego, a także inwestycje strategiczne dla Polski, w tym trzy z czterech 

stadionów na EURO 2012.

Jako pracownicy polskiego przedsiębiorstwa chcielibyśmy zwrócić 

uwagę na ochronę suwerenności jednego z nielicznych polskich kapita-

łów, który przyczynił się i stanął na wysokości zadania, realizując szereg 

kontraktów będących wizytówką polskiej zaradności w obliczu wyzwania, 

jakim była dla nas wszystkich organizacja EURO 2012. Zwracamy również 

uwagę na rolę naszej organizacji przy realizacji trwających obecnie kon-

traktów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski w obliczu 

wielu zewnętrznych prób jego ograniczania.

Grupa Kapitałowa PBG jest obecnie jedną z największych grup 

budowlanych w Polsce. Przychody Grupy za rok 2011 wyniosły 3,7 mld 

zł, co stanowi 4,2%dochodów całego sektora budowalnego w Polsce 

(wg danych GUS dochody sektora budowlanego w 2011 roku wynio-

sły 85,9 mld zł). Portfel zamówień Grupy PBG wynosi obecnie około 

9 mld zł. Znajdują się w nim miedzy innymi inwestycje strategiczne dla 

naszego Kraju, takie jak: podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach, 

kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów 

oraz terminal LNG w Świnoujściu. W ostatnim czasie spółka zależna 

od PBG – RAFAKO – podpisała największy w historii Polski kontrakt na 

realizację bloków energetycznych w Opolu o wartości ponad 9,4 mld zł 

netto. Na przestrzeni ośmiu ostatnich lat Spółki z Grupy PBG wpłaciły 

do Budżetu Państwa blisko 210 mln zł z tytułu podatku dochodowego. 

W ostatnich pięciu latach banki finansujące Grupę otrzymały ponad 100 

mln zł z tytułu prowizji i odsetek od udzielonych kredytów. Za wyemito-

wane dotychczas obligacje przez PBG, które znajdują się w portfelach 

polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych PBG wypłaciło około 

230 mln zł z tytułu odsetek.

Chcielibyśmy, żeby towarzysząca nam ludzka i patriotyczna wia-

ra w sukces „tworzenia wizytówek polskiej gospodarności” i polskiej 

przedsiębiorczości nie została wygaszona.

Wierzymy, że ochrona polskiego kapitału ludzkiego, polskiej su-

werenności gospodarczej, polskiego know-how oraz bezpieczeństwa 

ekonomicznego Polaków jest na stałe wpisana w Polską Rację Stanu. 

Prosimy Pana Premiera o orędownictwo w naszej sprawie i pomoc w uzy-

skaniu przychylności Zamawiających i Instytucji Finansowych, w których 

rękach jest nie tylko los polskiej firmy, ale też los pracowników i ich rodzin.

Podpisali:

•	 Pracownicy	Grupy	Kapitałowej	PBG	–	kontrakty	i	siedziby	spółek:

•	 Terminal	LNG	w	Świnoujściu

•	 Stadion	Narodowy	w	Warszawie

•	 Kopalnia	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego	Lubiatów-Międzychód-

-Grotów

•	 Podziemny	Magazyn	Gazu	Wierzchowice

•	 Budowa	Układu	Przesyłowego	Ścieków	z	Warszawy	lewobrzeżnej	

dla OŚ „Czajka”

•	 Budowa	Trasy	Słowackiego	w	Gdańsku

•	 Budowa	Autostrady	A4,	odcinek	Tarnów	–	Krzyż	do	Dębica-Pustynia

•	 Budowa	 drogi	 ekspresowej	 S5	 Kaczkowo-Korzeńsko

•	 Budowa	Autostrady	A1

•	 Budowa	hali	Widowiskowo-sportowej	w	Toruniu

•	 Modernizacja	Oczyszczalni	Ścieków	„Hajdów”

•	 Bydgoszcz-Czyżkówko	–	odprowadzenie	ścieków	oraz	budowa	

kanalizacji deszczowej

•	 Budowa	„Krosinko-Mosina”

•	 PBG

•	 Hydrobudowa	Polska

•	 Hydrobudowa	Polska	–	oddział	Włocławek

•	 PBG	Energia

•	 KWG

•	 Energomontaż	–	Południe

Wysogotowo, 11 czerwca 2012 r.

List otwarty Pracowników Grupy PBG do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Premier Rzeczypospolitej Polskiej,

Szanowny	Pan	Donald	Tusk
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Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego na skalę wyzwań, jakim 
podołała Nasza Spółka w ciągu 4 ostatnich lat, z całym przekonaniem 
mogę stwierdzić, że sukces, który świętujemy, był możliwy wyłącznie 
dzięki kompetencjom kluczowych pracowników PBG.

Dyrektorzy pionów i biur, kierownicy i specjaliści 
byli motorem restrukturyzacji. To pracownicy, któ-
rzy umieją prowadzić kontrakty, zarządzać nimi od 
strony finansowej oraz mają świetne kompetencje 
organizacyjne wspólnie z Władzami Spółki two-
rzyli strategię zmian, a następnie samodzielnie ją 
realizowali. Zarząd mógł się dzięki temu skupić na 
negocjacjach z wierzycielami. 

Zaufanie, którym obdarzyliśmy kluczowych 
pracowników, miało solidne podstawy. Mieliśmy 
pewność, że menedżerowie, którzy doskonale ra-
dzili sobie z niespodziewanymi zdarzeniami zacho-
dzącymi na największych polskich placach budów, 
odnajdą się także w czasach szybkich i gwałtow-
nych zmian organizacyjnych. 

Proces restrukturyzacji wiązał się z przebudo-
wą struktur, procesów oraz cięciem kosztów i objął 
wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania PBG: 
realizację i pozyskanie kontraktów, logistykę, IT, 
wsparcie organizacyjne i finanse. Kompleksowa 
przebudowa nie mogła przy tym zakłócić naszej 
działalności operacyjnej. Równocześnie realizowa-
liśmy największe w kraju kontrakty projektowo-

-budowlane.
Kluczowi pracownicy precyzyjnie realizowali 

docelowy model organizacji zakładający wydzie-
lenie wielu obszarów działalności podstawowej 
i  wspierającej do wyspecjalizowanych podmio-
tów w Grupie PBG. Nastąpiła centralizacja funkcji 
holdingowych oraz outsourcing obsługi księgowej 

KLUCZOWI 
PRACOWNICY 
kluczem do reorganizacji
tekst: Mariusz Łożyński, kwiecień 2016
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Mieliśmy świadomość tego, że w trakcie 
restrukturyzacji będziemy musieli zarządzać 
zmęczeniem i rozbudzać zaangażowanie naszych 
pracowników tak, aby proces nie zakończył się 
spadkiem motywacji czy wręcz apatią. Pomimo 
skrajnie trudnej sytuacji finansowej i zajętych 
kont bankowych założyliśmy, że PBG nie może żyć 
samą zmianą, dlatego równocześnie z procesem 
restrukturyzacji rozpoczęliśmy program rozwoju 
kluczowych pracowników (szkolenia z cyklu „Ja – 
Lider XXI wieku” i „Zarządzanie przez cele”).

NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ, ŻE TO ZARZĄDZANIE 
ZMĘCZENIEM BĘDZIE TAKIE MĘCZĄCE

i finansowej do wyspecjalizowanych spółek Cor-
porate Finance and IT oraz FCS Business Solu-
tions. Realizację i pozyskanie kontraktów przejęła 
spółka PBG oil and gas, a serwis RAFAKO Engi-
neering. Opracowaliśmy program optymalizacji 
kosztów stałych i zmiennych oraz nowe zasady 
opisujące działania w poszczególnych obszarach. 
Wysiłki te zmaterializowały się w dokumentach 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 
oraz Wewnętrznych Aktach Normatywnych.

Każdy był zaproszony do zmian i miał szanse je 
wspierać. Zainteresowani udziałem w tym procesie 
znaleźli swoje miejsce w firmie i mogli wykazać się 
w nowym obszarze, wspierając restrukturyzację. 
Na trwałe pojawiło się myślenie kategoriami jakości 
działania. W wyraźny sposób wzrosła efektywność 
pracy. Pomimo reorganizacji, która doprowadziła 
do wydzielenia dwóch dużych spółek zatrudnia-
jących po kilkaset osób, a także pomimo odejść 
pracowników, ci, którzy pozostali w PBG, z powo-
dzeniem przeprowadzili szereg dużych projektów. 
Pracownicy wzajemnie zastępowali się i brali na 
siebie dodatkowe obowiązki, zdobywając jednocześ-
nie wiedzę i umiejętności w nowych dziedzinach.

Na podstawie anonimowych ankiet badaliśmy 
nastroje pracowników i ich zaufanie do Zarządu. 
Mieliśmy świadomość tego, że w trakcie restruk-
turyzacji będziemy musieli zarządzać zmęczeniem 
i rozbudzać zaangażowanie naszych pracowników 
tak, aby proces nie zakończył się spadkiem moty-
wacji czy wręcz apatią. Pomimo skrajnie trudnej 
sytuacji finansowej i  zajętych kont bankowych 
założyliśmy, że PBG nie może żyć samą zmianą, 
dlatego równocześnie z procesem restrukturyza-

cji rozpoczęliśmy program rozwoju kluczowych 
pracowników (szkolenia z cyklu „Ja – Lider XXI 
wieku” i „Zarządzanie przez cele”). Nadal działa-
liśmy w zgodzie z założoną strategią społecznej 
odpowiedzialności biznesu, z tym że teraz mówi-
liśmy o efektywności działania, a nie o stabilności 
i bezpieczeństwie, o byciu liderem i podejmowaniu 
wyzwań, a nie o świadczeniach socjalnych.

Reorganizacja firmy takiej jak nasza, o ogrom-
nej skali prowadzonych inwestycji, działającej na 
styku rynku i społeczeństwa, firmy służącej milio-
nom Polaków, miała bardzo mały margines błędu. 
Odpowiadaliśmy za pracowników i ich rodziny, ak-
cjonariuszy, wierzycieli, kontrahentów i klientów. 
Mimo wielu trudności, mimo nieprzespanych nocy, 
wierzyliśmy głęboko w osiągnięcie wyznaczonego 
celu, jakim było zawarcie układu z wierzycielami. 
Proces powiódł się dzięki pełnemu zaangażowaniu 
kluczowych pracowników, którzy wzięli na siebie 
odpowiedzialność za wdrożenie zmian. Wszystkim 
tym osobom bardzo DZIĘKUJĘ.

Wiceprezes Zarządu PBG, odpowiada 
za restrukturyzację organizacyjną oraz 
zarządzanie kontraktami infrastrukturalnymi.
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UPADŁY ROBI SWOJE...

Zmiany 
personalne
Rada Nadzorcza PBG SA w upadłości układo-
wej w dniu 29 października 2012 r. powołała do 
Zarządu PBG od wielu lat związaną ze Spółką 
Panią Kingę Banaszak-Filipiak, która pełniła 
funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich oraz 
rzecznika prasowego. Wcześniej zajmowała sta-
nowisko m.in. dyrektora ds. analiz i kierownika 
ds. relacji inwestorskich. Uczestniczyła w naj-
ważniejszych projektach związanych z pozyska-
niem kapitału z rynku, akwizycjach, procesach 
ratingowych, połączeniach oraz przekształce-
niach w spółkach z Grupy PBG. 

18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki 
PBG powołała na stanowisko Członka Zarządu 
Panią Bożenę Małgorzatę Ciosk, która pełniła 
funkcję dyrektor ds. finansowych. Związana ze 
Spółką od 10 lat, brała udział w licznych projek-
tach wymagających pozyskania wysokowar-
tościowych kredytów i  linii gwarancyjnych 
oraz organizowała finansowanie również dla 
mniejszych przedsięwzięć i projektów celowych 
w spółkach z Grupy PBG. 

4 września 2015 r. Rada Nadzorcza PBG 
powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
Pana Dariusza Szymańskiego. Mecenas Dariusz 
Szymański  od lat współpracuje z Grupą PBG. 
Posiada praktyczne doświadczenie w prowa-
dzeniu skomplikowanych postępowań restruk-
turyzacyjnych, przekształceń organizacyjnych 
i własnościowych oraz postępowań upadłościo-
wych. Koordynował obsługę prawną dużych, 
złożonych kontraktów budowlanych, realizo-
wanych w szerokich konsorcjach z udziałem 
podmiotów zagranicznych. Doradza ponadto 
klientom w procesach inwestycyjnych związa-
nych z realizacją trudnych przedsięwzięć infra-
strukturalnych i deweloperskich, z uwzględnie-
niem procedur pozyskiwania finansowania dla 
projektów, jak również prowadzi postępowa-
nia z obszaru prawa administracyjnego oraz 
doradza w zakresie projektów PPP. Obsługuje 
i prowadzi mediacje oraz negocjacje w sporach 
sądowych i pozasądowych. Jego praktyka obej-
muje działalność doradczą oraz zarządczą rów-
nież na rynkach zagranicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynków wschodnich. 
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W 2012 roku fala tsunami przelała się przez rynek, pochłaniając tysiące 
firm budowlanych – od największych korporacji do najmniejszych 
firm podwykonawczych. Kataklizm dosięgnął również Grupę PBG, 
dumnego wykonawcę wielu istotnych dla Polski inwestycji.

STAWILIŚMY CZOŁO TSUNAMI 
tekst: Przemysław Szkudlarczyk, lipiec 2016 

Pozostawieni sami sobie, bez żadnej pomocy, ska-
zani na upadłość, patrzyliśmy z niedowierzaniem, 
jak w jednej chwili znika to, co przez lata z wielkim 
wysiłkiem zostało zbudowane – kilkadziesiąt spó-
łek, tysiące miejsc pracy, ludzkie marzenia i plany…

Nikt wówczas nie wiedział, co będzie dalej. Takiej 
upadłości nie było jeszcze w historii. Przede wszyst-
kim trzeba było ratować, co się da, utrzymać na 
powierzchni, zminimalizować straty oraz dokoń-
czyć największe realizowane projekty; LMG, PMG 
Wierzchowice i Terminal LNG. Ale nie można długo 
funkcjonować bez pozyskania nowych kontraktów. 

PBG w momencie ogłoszenia upadłości ukła-
dowej zostało, zgodnie z  prawem, pozbawione 
możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne. 
Dlatego jesienią 2012 roku powołana została spółka 
PBG oil and gas sp. z o.o. jako ramię wykonawcze 
Grupy PBG w sektorze ropy naftowej i gazu ziem-
nego, przed którą postawiono zadanie zdobycia 
nowych zamówień oraz przejęcie zasobów zwią-
zanych z realizacją kontraktów. Zadanie ogromnie 
trudne, zważywszy na brak pieniędzy, dostępu do 
kredytów i gwarancji. Nie byłoby to możliwe bez 
wsparcia finansowego, którego udzielił Prezes 
Jerzy Wiśniewski. Nie byłoby to również możliwe 
bez doświadczonego zespołu pracowników, którzy 
pozostali w tych trudnych dla Spółki czasach, goto-
wi współuczestniczyć w odbudowaniu firmy. Dzię-
ki temu w krótkim czasie pozyskane zostały dwa 
duże kontrakty, łącznie za 200 mln zł: Rozbudowa 
Tłoczni Rembelszczyzna oraz Zagospodarowanie 
Złoża Radoszyn.

PBG oil and gas przez trzy i pół roku funkcjo-
nowania przeszło już kilka znaczących zmian. Za-
czynało jako spółka typowo wykonawcza, później 
rozszerzyło kompetencje o  zespoły projektowe 
oraz zarządzania kontraktami. W ubiegłym roku, 
w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej, 
zapadły decyzje o wydzieleniu serwisu a następ-
nie brygad wykonawczych do Rafako Engineering, 
w wyniku czego PBG oil and gas objęło 49% udzia-

łów w tej spółce. Samo PBG oil and gas pozostało 
firmą inżynierską, wyspecjalizowaną w pozyski-
waniu i generalnej realizacji kontraktów o dużej 
wartości jednostkowej.

Układ został zawarty, ale walka trwa dalej. Trze-
ba wypełnić zobowiązania podjęte w warunkach 
układowych i  umowie restrukturyzacyjnej. Na 
podstawie porozumienia z Wierzycielami PBG oil 
and gas stało się w stu procentach własnością PBG 
i ma za zadanie wspierać spłatę układu poprzez 
generowanie środków z działalności operacyjnej, 
czyli realizacji kontraktów.

Zadania nie ułatwia obecna sytuacja na rynku 
inwestycyjnym w Polsce, na którym w tym roku 
nie planuje się znaczących przetargów w sektorze 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Dlatego musimy 
poszukiwać zadań na nowych rynkach, zarówno 
w Polsce (energetyka, chemia), jak i za granicą. 
Naszą nadzieją są Iran, Katar i Norwegia, i to tam 
w najbliższym czasie będziemy poszukiwać miej-
sca dla nas. Tym bardziej, że nasze działania wpi-
sują się w rządową strategię wspierania polskich 
firm w pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych, 
zwłaszcza w Iranie. Czeka nas więc kolejny etap 
rozwoju, związany z dostosowaniem PBG oil and 
gas do funkcjonowania na rynkach zagranicznych.

Minęły cztery długie lata. Fala się cofnęła, odkry-
wając ogrom zniszczeń. Pewnych rzeczy nie da się 
odzyskać, zostały utracone na zawsze, ale dzisiaj 
przyszedł czas, abyśmy – mądrzejsi o zdobyte do-
świadczenie – zbudowali nowe PBG. 

Tworzenie PBG oil and gas jest tego częścią. To 
wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Podjęliśmy 
się tego zadania jako Zarząd, ponieważ wierzymy, 
że to możliwe. Wierzymy w ludzi, którzy tworzyli tę 
firmę i są w niej nadal, zwłaszcza Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego, bez którego nie przetrwalibyśmy 
tych czterech lat, wierzymy w zespół przyjaciół, 
oddanych pracowników, którzy także wierzą w to, 
co robią, i którzy nigdy nie zawiedli w trudnych 
momentach. 

Prezes Zarządu PBG oil and gas. 
Wspierał proces restrukturyzacji 
PBG z ramienia Rady Nadzorczej.
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Wdzięczny jestem Właścicielom, którzy taką 
Radę Nadzorczą sformułowali, bo w tej Radzie 
Nadzorczej są ludzie, którzy nie tylko Spółce 
są oddani, ale swoją kompetencją, wiedzą 
i doświadczeniem pomagali Zarządowi w róż-
nych miejscach, nie tylko na posiedzeniu, ale 
wszędzie tam, gdzie byli, staraliśmy się robić 
wszystko, żeby informować świat o tym: że 
upadły robi swoje, że upadły jest najlepszy, że 
upadły ma najlepszą opinię, największe szanse 
i ma przed sobą największy sukces.

Przyjmując funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej PBG podjąłem się jej w trudnym cza-
sie, dlatego że miałem świadomość pracy z ludź-
mi, których akcjonariusze obdarzyli ogromnym 
kredytem zaufania, ludźmi bardzo kompeten-
tnymi. Nie wymieniając nazwisk, chcę powie-
dzieć, że w składzie Rady Nadzorczej mamy: zna-
komitego specjalistę od spraw audytu i spraw 
związanych z oceną ekonomiczną kondycji fir-

PROCES RESTRUKTURYZACJI PBG 
Z	PERSPEKTYWY		
RADY	NADZORCZEJ

Rozmowa z mecenasem Maciejem Bednarkiewiczem 
zarejestrowana w czerwcu 2015 roku, spisana przez Joannę 
Januszewską, kierownika ds. komunikacji korporacyjnej 
Fundacji PBG. Cytaty pochodzą z wypowiedzi mecenasa 
Bednarkiewicza z dn. 25 sierpnia 2015 roku, kiedy sąd 
upadłościowy stwierdził zawarcie układu PBG z wierzycielami.

my, wspaniałego specjalistę od spraw czysto bizne-
sowych, tzn. kogoś, kto kiedyś był w Zarządzie i zna 
doskonale Spółkę, następnie doskonałego specja-
listę w dziedzinie ekonomii, który reprezentując 
akcjonariuszy, a właściwie można powiedzieć, że 
i wierzycieli, ma ogromną wiedzę o biznesie. Mamy 
wreszcie osobę, której wiedzę merytoryczną oce-
niam jako niezwykle ważną, która w swoim czasie 
pełniła funkcję wiceprezesa, która zna psychiczną 
kondycję Spółki, wie, że potencjał ludzki PBG jest 
silny, że podoła temu co Spółka ma przed sobą. Ta 
Rada Nadzorcza budowana była w trudnych wa-
runkach i ukonstytuowała się z samych specjali-
stów. Tak uważam dziś i uważałem wówczas, kie-
dy podejmowałem się funkcji Przewodniczącego.

Zarząd
Wysiłek Zarządu był naprawdę ogromny, bo była 
nie tylko determinacja, ale była tak ogromna wie-
dza i umiejętność powiązania faktów i zrealizo-

tekst: Maciej Bednarkiewicz, czerwiec 2015
zdjęcia: Piotr Mierzwa, Zbigniew Kowal
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wania tych zadań, które ze strony Zarządu były 
formułowane, że naprawdę Rada Nadzorcza była 
pełna podziwu.

Zarząd PBG SA w upadłości układowej stanął 
przed wyzwaniem, przed którym rzadko który Za-
rząd stoi. Mianowicie musiał odbudować poten-
cjał ekonomiczny, który pozwoli na zrealizowanie 
układu, a z drugiej strony musiał, bo tylko on był 
do tego upoważniony, przekonać wierzycieli do 
realności tego układu, do możliwości jego zreali-
zowania. Musiał się zaprezentować jako twardy 
i silny w negocjacjach. Te negocjacje miał wyjątko-
wo trudne i jakkolwiek byśmy patrzyli na pomoc 
w postaci firm zewnętrznych, czy to prawniczych, 
czy tych, które dokonywały oceny sytuacji firmy, 
to zawsze na końcu decyzję musiał podejmować 
Zarząd PBG. Ponadto trzeba pamiętać, że wszystkie 
analizy, wszystkie oceny ryzyka były pod kontrolą 
Nadzorcy, który z kolei reprezentował podmiot naj-
ważniejszy – podmiot który o wszystkim decyduje, 
czyli sąd.  

Nadzór jest od przyglądania się pracy Zarzą-
du, dlatego jestem daleki od wystawiania laurek. 
Natomiast jeśli chodzi o mój prywatny pogląd, to 
wysiłek Zarządu w skali od 1 do 10 oceniam na 
zdecydowanie ponad 10. Najważniejszy pozytywny 
aspekt to osobiste zaangażowanie. Nie tylko umysł, 
racjonalne myślenie, lecz wiele więcej, taka emocja, 
która podąża za ciężką pracą. Zarząd w tę pracę 
wkłada najważniejszą część ciała, czyli serce. 

Współpraca	Władz	Spółki	
W trudnej sytuacji PBG Rada Nadzorcza na kilku 
posiedzeniach początkowych zastanawiała się, jak 
widzi swoją rolę. Stanęliśmy na stanowisku, że 
w sytuacji, kiedy spółka kwitnie, są same sukcesy, 
wszyscy akcjonariusze są zachwyceni, rynek ubie-
ga się o to, by kupować akcje podmiotu, ta rola Rady 
jest inna niż wtedy, kiedy ze spółką nie dzieje się 
najlepiej, gdy ma przed sobą trudny czas, jakim jest 
zbudowanie układu i jego realizacja. To nakładało 
w moim osobistym przekonaniu na Radę Nadzor-
czą specjalne, wyjątkowe i szczególne obowiązki. 
Co ja przez to rozumiem?

Przepracowawszy w  Radach Nadzorczych 
ponad 20 lat mogę powiedzieć, że rolę Rady Nad-
zorczej zawsze widziałem w ten sposób, że nie jest 
ona po to, by kontrolować Zarząd, tylko by jemu 

pomagać. Gdy Zarząd pracuje dobrze, gdy akcjona-
riusze są zachwyceni, to Rada Nadzorcza ma tylko 
raz na jakiś czas sprawdzać, czy plany Zarządu są 
zrealizowane i interesować się wówczas, kiedy nie 
można tych planów zrealizować. Inaczej mówiąc, 
zawsze wychodziłem z założenia, żeby Zarządowi 
nie przeszkadzać. To była zawsze główna cecha 
Rady Nadzorczej. Inna jest sytuacja, kiedy z firmą 
dzieje się nie najlepiej, przechodzi taką trudną sy-
tuację jak PBG. Wtedy Rada Nadzorcza nie może 

ograniczać swojej funkcji do nieprzeszkadzania 
Zarządowi, ale musi mu pomóc, musi wykazać ak-
tywność, której celem jest pomaganie Zarządowi. 
My taką aktywności realizowaliśmy. 

Zaczęło się od tego, że upoważniliśmy Zarząd 
by w rozmowach, w tych trudnych negocjacjach 
które miał, mógł wierzycielom powiedzieć, że Rada 
Nadzorcza będzie sprawowała szczególną kontro-
lę nad wszystkimi decyzjami. Chcąc bronić Zarzą-
du, powiedzieliśmy, że każda decyzja, każdy podpis 
musi być konsultowany z Radą Nadzorczą. Tym 
samym przekazaliśmy wierzycielom informację, 
że negocjacje mają swoje granice. Dla nas grani-
cą było uzgodnienie, że rozmowy z wierzycielami 
nie mogą narazić układu na niebezpieczeństwo 
niewykonania. W pewnym momencie trzeba było 
powiedzieć stop, bo dalsze uleganie wierzycielom 
spowodowałoby, że nikt nic nie dostanie. 

Tutaj ogromną pomocą służył nam rewident 
Rady Nadzorczej. Ponadto sięgaliśmy także po opi-
nie podmiotów zewnętrznych, które potwierdziły 
słuszność naszych decyzji. Mieliśmy bardzo ważne, 
istotne spotkania z nadzorem ustalonym przez sąd. 
Informowaliśmy za ich pośrednictwem sądu o na-
szym stanowisku, o tym, że Rada Nadzorcza jest 

aktywna i że na bieżąco śledzi wszystkie elementy 
negocjacji. Mogę zapewnić, że będzie również śle-
dziła na bieżąco realizowanie tego układu. 

Istota	układu	i	czas	negocjacji
Od decyzji o tym, żeby rozpocząć ten proces do 
dzisiejszego dnia trwała walka nie tylko o to, czy 
firma będzie, tylko o dobre imię firmy. I proszę, że-
byście Państwo wszyscy, tak jak tu jesteście, czuli 
się zwycięzcami tej walki, że nie tylko dobre imię 
zostało zachowane, ale ono urosło, bo ten układ, 
którego zawarcie sąd dzisiaj stwierdził, jest dowo-

Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wierzyciele, 
tak jak każdy, chcieli jak najmniej stracić, albo 
w ogóle nie stracić. My stale przekazywaliśmy 
informacje, że nawet jeśli w układzie dochodzi do 
redukcji zadłużenia, to tylko po to, żeby można 
było stworzyć możliwość odrobienia tej straty, 
kiedy Spółka, w co wierzymy święcie, stanie na 
nogi i znowu wróci na giełdę z sukcesami.

Wyzwanie, przed którym stanęło PBG, wymaga 
rozstrzygnięcia, które nie ma charakteru czysto 
teoretycznego. Stoi za nim los paru tysięcy ludzi. 
To poważna sprawa. Nie z punktu widzenia cyfr, 
ekonomii, złotówek, nie. Trzeba pamiętać, że za 
decyzją o układzie i jego realizacją, jest los paru 
tysięcy ludzi. 
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MACIEJ	BEDNARKIEWICZ
Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG od 2003 roku, adwokat, 
poseł na Sejm RP X kadencji. W latach 80. współpracował 
z Komitetem Prymasowskim. Występował jako obrońca 
w procesach politycznych, był też pełnomocnikiem matki 
Grzegorza Przemyka. Pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. 
Na początku lat 90. stał na czele Naczelnej Rady Adwokackiej, 
wchodzi w skład władz polskiej adwokatury. W 2009 odzna-
czony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

dem na to, że okoliczności, które doprowadziły do 
upadłości, nie są zawinione przez Spółkę.

Jeśli chodzi o istotę układu, zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że wierzyciele, tak jak każdy, chcieli 
jak najmniej stracić, albo w ogóle nie stracić. My 
stale przekazywaliśmy informacje, że nawet jeśli 
w układzie dochodzi do redukcji zadłużenia, to tylko 
po to, żeby można było stworzyć możliwość odrobie-
nia tej straty, kiedy Spółka, w co wierzymy święcie, 
stanie na nogi i znowu wróci na giełdę z sukcesami. 
Istota układu polega na optymizmie, że przyszłość 
da takie warunki ekonomiczne, które pozwolą wie-
rzycielom na zredukowanie do zera ich straty. 

Ważnym elementem w  naszych rozmowach 
była skala i wielkości zabezpieczeń. Wychodziliśmy 
z założenia, że zabezpieczenia muszą się opierać 

śmy i uważamy, że budowane zabezpieczenia nie 
mogą wysyłać do rynku informacji, że istnieje nie-
pewność układu i niepewność jego realizacji. Stąd 
m.in. w tej sprawie prosiliśmy o opinie zewnętrzne 
i jako Rada Nadzorcza staliśmy na stanowisku, że 
granice tych zabezpieczeń nie mogą, po pierwsze 
być sprzeczne z naszą oceną ryzyka, a po drugie, 
że nie mogą utrudniać realizacji planów firmy. Wie-
rzyliśmy, że jeżeli układ zostanie przegłosowany, 
to stworzy na rynku coś, co będzie informacją op-
tymistyczną i pozwoli na łatwiejsze odbudowanie 
pozycji firmy. 

Okiem	prawnika
Takiego układu nie tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie nie było. Takiego wysiłku: organizacyjnego, 
prawnego, ekonomicznego, konstrukcji prawno-

-gospodarczej naprawdę nie było. I wiele, wiele 
lat minie i będą ten casus przywoływać prawnicy, 
ekonomiści oraz specjaliści od zachowań w trud-
nych sytuacjach.

Proces układowy PBG to niezwykle ciekawy 
przypadek dla prawnika. Widzę, ile pracy wyko-
nują moi koledzy i ile na przykładzie PBG mogli 
i mogą się nauczyć. Istotne spory, którym miałem 
możliwość się przyjrzeć, w których jest firma, to 
spory wyłącznie z państwem i jako prawnik wiem, 
że sytuacja PBG w tych wszystkich sporach jest 
sytuacją z procesowego punktu widzenia dobrą, 
żeby nie powiedzieć bardzo dobrą. Nie mogę tylko 
zrozumieć, dlaczego po stronie Skarbu Państwa 
nie ma troski o to, żeby pomagać tego rodzaju 
podmiotom, choćby przez to, żeby na spokojnie 
usiąść i doprowadzić do ugody. Bo najważniej-
sza jest ugoda, najważniejsze jest, by sporu nie 
było. Żałuję, że aktywność legislacyjna jest tak 
spóźniona.

Od stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa 
prawo restrukturyzacyjne. Gdybyśmy tę ustawę 
mieli dziś, to i PBG byłoby łatwiej i chyba wierzy-
cielom też. W przeciwieństwie do obecnego stanu 
prawnego, który jako podstawową formę upadłości 
przewiduje likwidację, restrukturyzacja jej nie do-
puszcza – trzeba zrobić wszystko, co tylko można, 
żeby firmę utrzymać. Ten porządek prawny, który 
wejdzie w życie, będzie nas również obligował, ale 
i dawał możliwości np. korzystania z instrumentów, 
które pozwolą układ zrealizować*.

Liczą	się	ludzie

A  u  podstaw tego wszystkiego leżało zaufanie 
i wiara, że to się musi udać.

Na koniec najważniejsze. Kwestia rozliczenia, 
kwestia wielkości, cyfry to jest drugorzędna spra-
wa. Wyzwanie, przed którym stanęło PBG, wymaga 
rozstrzygnięcia, które nie ma charakteru czysto 
teoretycznego. Stoi za nim los paru tysięcy ludzi. To 
poważna sprawa. Nie z punktu widzenia cyfr, eko-
nomii, złotówek, nie. Trzeba pamiętać, że za decyzją 
o układzie i jego realizacją jest los paru tysięcy ludzi. 
Dlatego ważne jest, żeby wszyscy, którzy przykła-
dają rękę do tego, żeby zrealizować układ wiedzieli, 
jaka jest i stawka, ale jaka jest i ranga sukcesu.

*1  stycznia 2016  roku weszła w  życie ustawa 
z 15 maja 2015 roku „Prawo restrukturyzacyjne”, 
zawierająca zmiany ustawy „Prawo upadłościowe 
i naprawcze.”

Takiego układu nie tylko w Polsce, ale i w Europie 
nie było. Takiego wysiłku: organizacyjnego, 
prawnego, ekonomicznego, konstrukcji 
prawnogospodarczej naprawdę nie było. I wiele, 
wiele lat minie i będą ten casus przywoływać 
prawnicy, ekonomiści oraz specjaliści od zachowań 
w trudnych sytuacjach.

na ocenie ryzyka. Jeżeli ktoś domagał się zabezpie-
czeń nierealnych lub zabezpieczeń absurdalnych, 
to znaczy, że nie tylko inaczej niż my oceniał ryzyko, 
ale że nie wierzył w sukces. Przeciwko tego rodzaju 
postawie zdecydowanie oponowaliśmy. Uważali-

Zarząd i Rada Nadzorcza PBG w dniu stwierdzenia układu z wierzycielami
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UPADŁY ROBI SWOJE...

Nowa spółka

W  2012  roku powołana została 
spółka PBG oil and gas, która jako 
członek Grupy Kapitałowej PBG 
realizuje strategię pozyskiwania 
specjalistycznych zleceń z  obsza-
ru budownictwa infrastruktury 
dla gazu ziemnego, ropy naftowej 
oraz paliw.

Nowa spółka przejmuje wiedzę 
i  doświadczenie, know-how, kom-
petencje oraz dobre praktyki, wy-
pracowane przez blisko 20-letnią 
działalność spółek z Grupy PBG. Po-
wstała na bazie wypracowanych 
przez lata doświadczeń w zarzą-
dzaniu dużymi i skomplikowany-
mi projektami oraz ich realizacji, 
zarówno w Polsce, jak i w Europie. 
Dysponuje doświadczoną kadrą, 
dzięki której może swobodnie bu-
dować pozycję lidera usługowego 
i  wykonawczego w  branży gazo-
wej, kompleksowo odpowiadając 
zarówno za wymagające projekty, 
jak i zadania realizacyjne.

Przemysław Szkudlarczyk – Prezes Zarządu

Zbigniew Patryk Świzik – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kiczor – Wiceprezes Zarządu
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Opisanie moich emocji w ostatnich trzech latach, 
jako Sekretarza Rady Nadzorczej i Członka Komi-
tetu Audytu, mogę tylko porównać do oglądania 
meczów Reprezentacji Polski na Mistrzostwach Eu-
ropy 2016 w Piłce Nożnej. Nieustające pytanie, czy 
wygramy z kolejnym przeciwnikiem i przejdziemy 
dalej w eliminacjach. Tylko że każdy mecz trwa nie-
całe 2 godziny, o ile jest dogrywka i karne, natomiast 
negocjacje stwierdzające układ, jego zawarcie lub 
nie, bo takie też były opcje, ponad trzy lata.

Innymi słowy emocjonalne uczucie permanent-
nego, zbliżającego się trzęsienia ziemi. Ofiarami 
z jednej strony są wierzyciele, w liczbie ponad 350, 
a z drugiej strony pracownicy Spółki i firm pod-
ległych, w  liczbie kilku tysięcy. Proszę sobie wy-
obrazić negocjacje z jednym bankiem względem 
przewalutowania kredytu z franka szwajcarskie-
go na złotówkę, a tu mamy do czynienia z ponad 
350 wierzycielami, w tym około 50 instytucjami 
finansowymi.

Nikt tego wcześniej w powojennej historii pol-
skiej przedsiębiorczości nie dokonał. Dlaczego nam 
się udało? Bo, po pierwsze, graliśmy zespołowo, 

jako Rada Nadzorcza i Zarząd, a po drugie – mie-
liśmy liderów w postaci Kingi Banaszak-Filipiak, 
Wiceprezes Zarządu, i Bożeny Ciosk, Członka Za-
rządu. Ich wiedza, upór, konsekwencja w działaniu 
i urok osobisty zdziałały cuda negocjacyjne. Proszę 
pamiętać, jak trudno w negocjacjach jest zadowolić 
dwie strony sporu. Sądzę, że jest to materiał na 
rozprawy doktorskie w kilku dziedzinach, np. psy-
chologia, ekonomia itd. Jest to o tyle trudniejsze, 
jeśli ma się nad sobą nadzorcę sądowego, tak od 
niechcenia zmieniającego się w trakcie negocjacji. 
Ale tutaj do akcji wkracza nasz najlepszy zawodnik, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mecenas Maciej 
Bednarkiewicz. Doświadczenie sądowe Mecenasa 
Bednarkiewicza, znajomość logiki działania są-
dów i postępowań administracyjnych pozwoliły 
Panu Mecenasowi nie tyle na zapalenie światełka 
w tunelu, ile wręcz na jego jasne oświetlenie. Siła 
słowa Mecenasa jest tak wielka, że nawet panie 
rozmawiające na Radzie Nadzorczej milkły, kiedy 
On zabierał głos. Gdy Rada wiedziała, że Spółka 
PBG idzie w kierunku układu, a nie bankructwa 
i konieczności zwolnień w Firmie, a takie możliwo-
ści były rozważane, Prezes Jerzy Wiśniewski powie-
dział „prześpijmy się z tym problemem i podejmie-
my decyzję następnego dnia”. Emocje były bardzo 
duże, decyzja zapadła kolektywnie: idziemy w stro-
nę Układu. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, 
że upór i wiara w Firmę przyczyniły się do jego za-
warcia. Wizja bankructwa Spółki PBG wisiała nad 
nami jak miecz Damoklesa. Nie mogliśmy udawać, 
że jest jak w tej piosence „Polacy, nic się nie stało” 

WEWNĄTRZ RADY

Wygraliśmy największe takie postępowanie układowe w Polsce 
i prawdopodobnie jedno z największych w Europie. Ale tylko 
dlatego, że Rada Nadzorcza i Zarząd grali zespołowo.

tekst: Stefan A. Gradowski, lipiec 2016

lub że gramy u siebie, bo my graliśmy jednocześnie 
na kilkuset boiskach. Wierzyliśmy w sukces, nie 
wiedząc, kiedy i na jakich warunkach on nastąpi. 
W międzyczasie trzeba było szukać nowych kon-
traktów z myślą o przyszłości Spółki. Reorganizo-
wać i restrukturyzować obecny kształt PBG. Tutaj 
nieodzowny jak zwykle okazał się Mariusz Łożyński, 
Wiceprezes Zarządu. Jego dogłębna, wieloletnia 
znajomość struktur organizacyjnych okazała się 
warta zaoszczędzenia kilkudziesięciu milionów 
złotych bez znacznej redukcji stanowisk. 

Emocje w dalszym ciągu są bardzo duże. Sam 
mam za sobą wiele bezsennych nocy z pytaniem, co 
dalej. I tu naraz wiadomość: „brak opinii audytora 
E&Y dla Spółki w upadłości układowej!!!”. Prawie 
jak strzelanie rozstrzygających karnych w meczu 
piłkarskim. Audyt się boi – nigdy czegoś tak wielkie-
go i skomplikowanego nie opiniował. Decyzja: Rada 
Nadzorcza zaprasza audytora E&Y na posiedzenie. 
W obecności wszystkich Członków, Zarządu Spółki 
oraz Nadzorcy zespół audytu i jego szef, Dariusz 
Sarnowski, przekonali zgromadzonych, że jedyną 
formą jest walka w  jednej drużynie. Walczymy 
o przetrwanie. Udaje się. 

W międzyczasie, nie zapominajmy, że jest jesz-
cze sędzia komisarz, wierzyciele i  dużo innych, 
starających się utrudnić nam życie podmiotów. 
Znowu bierzemy czas, rozmawiamy w zespołach in-
dywidualnie z instytucjami. Idziemy ku zwycięstwu 
włączając do gry w drugiej połowie meczu ważnego 
zawodnika: Zarząd wspiera swoimi kompetencja-
mi nowo powołany wizeprezes Dariusz Szymański, 
który ma praktyczne doświadczenie w prowadze-
niu skomplikowanych postępowań restrukturyza-
cyjnych, przekształceń organizacyjnych i własnoś-
ciowych oraz postępowań upadłościowych.

Małgorzata Wiśniewska, Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej, robi co może, abyśmy wyszli 
z trudnej sytuacji z tarczą, z zachowaniem dumy 

i otwartą przyłbicą. Nie dziwię się, bo jest to praca 
jej życia, tworzona z pasją, energią i zaangażowa-
niem. Mimo to stara się nie pokazywać tego po 
sobie. Jest to wielka sztuka.

Wygraliśmy największe takie postępowanie 
w Polsce i prawdopodobnie jedno z największych 
w Europie. Ale tylko dlatego, że Rada Nadzorcza 
i Zarząd grali zespołowo.

Nadzorca sądowy i wielki E&Y nie mieli wyjścia, 
musieli grać z nami. Przekonaliśmy około 350 wie-
rzycieli w postaci instytucji finansowych, banków, 
firm i indywidualnych podmiotów na kwotę ponad 
3 mld złotych, jednocześnie zdobywając aplauz in-
stytucji finansowych, jak i ich zaufanie.

Zawsze wierzyłem w wartości Spółki PBG. Pod-
kreślałem to w swoich wystąpieniach, bo znam już 
dobrze pracowników, a Spółkę tworzą właśnie oni. 
Przyszłość Spółki to już nowe kontrakty krajowe 
i międzynarodowe. A wiem, że takie są.

STEFAN	A.	GRADOWSKI
Niezależny członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PBG, Członek 
Komitetu Audytu. Członek Rady Polskiego Komitetu Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Absolwent 
SGPiS (obecnie SGH) oraz różnorodnych studiów podyplomo-
wych w kraju i zagranicą (Uniwersytet w Londynie, Uniwersy-
tet w Dublinie) w zakresie organizacji, zarządzania i finansów. 
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości 
inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej, a jedno-
cześnie doświadczenie operacyjnie na rynku nieruchomości 
i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach 
Zjednoczonych.

Wizja bankructwa Spółki PBG wisiała nad nami 
jak miecz Damoklesa. Nie mogliśmy udawać, że 
jest jak w tej piosence „Polacy, nic się nie stało” lub 
że gramy u siebie, bo my graliśmy jednocześnie na 
kilkuset boiskach. 

Wiadomość: „brak opinii audytora E&Y dla Spółki 
w upadłości układowej!!!”. Prawie jak strzelanie 
rozstrzygających karnych w meczu piłkarskim. 
Audyt się boi – nigdy czegoś tak wielkiego 
i skomplikowanego nie opiniował.
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Każdemu kiedyś powinie się noga. Każdy może upaść. Chwila nieuwagi, 
śliska droga, skórka od banana i leżysz jak długi. Wtedy zaczyna 
się prawdziwy test. Co dalej? Czy leżysz i płaczesz, czy podnosisz 
się, otrzepujesz i idziesz, nawet jeśli na początku trochę utykasz?

KEEP WALKING
tekst: Przemysław Schmidt, październik 2015
zdjęcie: Jacek Krzyżaniak

Grupa PBG działała w trudnych warunkach. Reali-
zowała rządowe kontrakty ze „sztywną” niską ceną, 
bez klauzul waloryzacyjnych. Gdy ceny materiałów 
wzrosły o 30%, przy niekiedy niewielkich marżach, 
zawalił się cały sektor budowlany. 

Upadłość PBG była największą upadłością w po-
wojennej Polsce. Można było się rozpłakać. Jedna 
z największych spółek, dająca pracę tysiącom lu-
dzi, realizująca największe budowy w kraju – na 
kolanach. Wszczęto postępowanie upadłościowe. 
Mogło się wydawać, że to koniec tej zasłużonej dla 
kraju firmy.

Ale PBG, a właściwie ludzie, którzy są z PBG 
związani, nie poddali się. Ojciec mojego przyjacie-
la z Indii, emerytowany przemysłowiec, powiedział 
kiedyś: „Gdy się przewracasz, upadaj jak gumowa 
piłka, a nie jak kryształowa kula”. Dzięki wytrwa-
łości i nieustępliwości swoich liderów Grupa PBG 
odbiła się, wstała i jest na prostej. To wielki sukces. 

Przed Spółką nadal wiele wyzwań. Przede 
wszystkim trzeba wykonać uzgodnione porozu-
mienie. Ale najgorsze już było. Trochę poobijana, 
ale cała i zdrowa Spółka podniosła się z kolan i idzie 
dalej! Brawo! Keep walking!

„Gdy się przewracasz, 
upadaj jak gumowa 
piłka, a nie jak 
kryształowa kula”. 
Dzięki wytrwałości 
i nieustępliwości swoich 
liderów Grupa PBG 
odbiła się, wstała i jest 
na prostej. To wielki 
sukces. 

PRZEMYSŁAW	SCHMIDT

Członek Rady Nadzorczej RAFAKO SA. Menedżer, bankier 
inwestycyjny i radca prawny. Od 1989 roku zaangażowany 
w unowocześnianie polskiej gospodarki.
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Z danych Komisji Europejskiej z 2014 r. wynika, 
że w  UE mniej więcej połowa przedsiębiorstw 
zamyka działalność przed upływem pięciu lat, 
a co roku około 200 tys. Oznacza to, że codziennie 
upada około 600  europejskich przedsiębiorstw. 
Ale KE udostępnia także inne ciekawe dane, które 
pokazują, że blisko 18 proc. przedsiębiorców, któ-
rym powodzi się na rynku, poniosło porażkę przy 
pierwszym przedsięwzięciu. W kontekście upad-
łości często podawanym przykładem jest także 
pierwsze przedsiębiorstwo giganta motoryzacyj-
nego, Henryʼego Forda, które zakończyło swoją 
działalność po 18 miesiącach. 

Wiele firm nie byłoby skazanych na upadłość, 
gdyby dano im drugą szansę. W  komunikacie 
z marca 2014 roku Komisja Europejska wskazuje 
jednak, że obecne ramy prawne dotyczące niewy-
płacalności w  wielu państwach UE kierują ren-
towne przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej 

Środowisko przedsiębiorców w Polsce od dawna 
postulowało wprowadzenie rozwiązań, które da-
wałyby firmom szansę na udaną restrukturyzację. 
Warto pamiętać, że wiele przedsiębiorstw wpada 
w  kłopoty nie z  własnej winy  – stają się ofiarą 
procesów restrukturyzacji swoich kontrahentów, 
opóźnionych płatności od klientów czy ogólnej 
sytuacji na rynku. Efekt jest taki, że łatwiej jest zli-
kwidować firmę, niż przeprowadzić jej skuteczną 
restrukturyzację. 

Nowe prawo upadłościowo-naprawcze stwarza 
wreszcie możliwość realizacji rozsądnej i skutecznej 
polityki „drugiej szansy”. Nowe narzędzia po przyję-
ciu prawa restrukturyzacyjnego to m.in.: zapewnie-
nie możliwości nowego startu przedsiębiorcom, któ-
rych fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika 
z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, 
zwiększenia uprawnień aktywnych wierzycieli, za-
pewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań 
restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzu-
jących postępowań upadłościowych, a także odfor-
malizowanie postępowań. Interesującym rozwiąza-
niem jest propozycja czterech rodzajów procedur 
restrukturyzacyjnych, co ma zapewnić możliwość 
wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do po-
trzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w konkretnej 
sytuacji finansowej. Podstawowe procedury zostaną 
dodatkowo maksymalnie skrócone. Liczę, że te roz-
wiązania okażą się skuteczne. Dobrym firmom i uczci-
wym przedsiębiorcom warto dawać drugą szansę. 

DRUGA SZANSA

Działalność gospodarcza nierozerwalnie łączy się 
z ryzykiem, dlatego upadłości firm są elementem 
zdrowej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

tekst: Andrzej Arendarski, październik 2015

Wiele firm nie byłoby skazanych na upadłość, gdyby dano im drugą 
szansę. W komunikacie z marca 2014 roku Komisja Europejska wskazuje 
jednak, że obecne ramy prawne dotyczące niewypłacalności w wielu 
państwach UE kierują rentowne przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej 
sytuacji finansowej raczej na drogę postępowania likwidacyjnego niż 
restrukturyzacji. To oznacza nie tylko upadek przedsiębiorstwa, lecz także 
utratę szansy na odzyskanie należności przez wierzycieli.

Środowisko przedsiębiorców 
w Polsce od dawna postulowało 
wprowadzenie rozwiązań, które 
dawałyby firmom szansę na udaną 
restrukturyzację. Warto pamiętać, 
że wiele przedsiębiorstw wpada 
w kłopoty nie z własnej winy – stają 
się ofiarą procesów restrukturyzacji 
swoich kontrahentów, opóźnionych 
płatności od klientów czy ogólnej 
sytuacji na rynku. Efekt jest taki, 
że łatwiej jest zlikwidować firmę, 
niż przeprowadzić jej skuteczną 
restrukturyzację. 

ANDRZEJ	ARENDARSKI
Doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajo-
wej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania, która w 2015 r. 
obchodziła swoje 25-lecie. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko 
Wiceprezesa EUROCHAMBRES. Ekspert ekonomiczny i dzia-
łacz gospodarczy.

sytuacji finansowej raczej na drogę postępowania 
likwidacyjnego niż restrukturyzacji. To oznacza 
nie tylko upadek przedsiębiorstwa, lecz także 
utratę szansy na odzyskanie należności przez 
wierzycieli. We wspomnianym komunikacie Pol-
ska wymieniona została jako należąca do grona 
krajów, w których co prawda możliwa jest wczesna 
restrukturyzacja (czyli przed rozpoczęciem formal-
nej procedury upadłościowej), ale zanim firmom 
przeprowadzającym ją przywrócone zostaną pra-
wa i uchylone dawne długi, tak by mogły normalnie 
prowadzić działalność biznesową, często mija wiele 
lat. Badania pokazują, że w Polsce mamy dużą licz-
bę upadłości prowadzących do likwidacji zakładów 
pracy i stosunkowo mało procesów restruktury-
zacyjnych, które pozwalają zachowywać miejsca 
pracy i firmy. A każdy upadek firmy to utrata war-
tości ekonomicznej przedsiębiorstwa, miejsc pracy 
i kapitału intelektualnego.

MYŚLĘ, ŻE DZIĘKI 
RESTRUKTURYZACJI WCIĄŻ MAMY 
SZANSE NA UKOŃCZENIE REJSU.
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PROCES UKŁADOWY PBG  
OKIEM EKSPERTA

Głosowanie nad zawarciem układu pokazało, że wierzyciele PBG 
wspierają proces restrukturyzacji Spółki, a jej problemy rozpoczęły się 
już przecież ponad trzy lata temu. Choć nie udało się wykluczyć ryzyka 
zgłoszenia zażalenia przez niektórych nieżyczliwych wierzycieli, mogliśmy 
świętować po głosowaniu nad układem, gratulując zespołowi ludzi, 
których praca doprowadziła nas do tego wyjątkowego osiągnięcia.

tekst: Fedele Di Maggio, sierpień 2015

Będąc specjalistą, niezwykle ucieszyłem się z moż-
liwości pracy nad tą sprawą. Upadłość spółek z Gru-
py PBG jest zdarzeniem wyjątkowym ze względu na 
skalę i złożoność zobowiązań i roszczeń, jak rów-
nież strategiczne dla Polski znaczenie segmentów 
rynku, w których Grupa prowadzi swoją podsta-
wową działalność, dlatego od samego początku 
wydawało mi się to interesującym wyzwaniem. 
Było jasne, że przed podjęciem ewentualnej decyzji 
o likwidacji wierzyciele dadzą szansę propozycjom 
układowym. 

Patrząc z szerszej perspektywy, uważam, że ne-
gocjacje z wierzycielami były udane dzięki obra-
niu konstruktywnego kierunku już na wczesnym 
etapie prac:
•	 Udało nam się przekonać wierzycieli, że likwi-

dacja to najgorsza z możliwych opcji.

cjaliści mogą być skuteczni tylko w takim stopniu, 
w jakim pozwala na to klient. Potrafią co prawda 
stworzyć i zaprezentować wierzycielom określoną 
wizję, lecz muszą ją na czymś konkretnym oprzeć.

W tym kontekście PBG okazała się bardzo do-
brym, być może nawet wyjątkowym klientem:
•	 Nieugięta postawa Pana Wiśniewskiego, który 

położył własny majątek na szali, aby umożliwić 
restrukturyzację i uratować PBG, stała się pod-
stawą naszej strategii negocjacyjnej.

•	 Pani Kinga, odpowiedzialna za proces restruk-
turyzacji PBG, skutecznie koordynowała pracę 
poszczególnych specjalistów, rozładowując kon-
flikty osobowościowe pomiędzy doradcami (tak 
jest − ceną zaangażowania doradców z górnej 
półki jest ich wielkie ego).

NO DOBRZE, ZAŁÓŻMY, ŻE MIAŁ PAN RACJĘ. 
W OBECNEJ SYTUACJI JESTEM SKŁONNY 
PRZYSTAĆ NA PANA DORADZTWO.

Upadłość spółek z Grupy PBG jest zdarzeniem wyjątkowym ze względu 
na skalę i złożoność zobowiązań i roszczeń, jak również strategiczne dla 
Polski znaczenie segmentów rynku, w których Grupa prowadzi swoją 
podstawową działalność, dlatego od samego początku wydawało mi się 
to interesującym wyzwaniem.

•	 Opracowaliśmy realną propozycję restruktu-
ryzacji finansowej, konsekwentnie odrzucając 
postulaty wierzycieli, aby ją nierealistycznie 
uatrakcyjnić.

•	 Przekonaliśmy wierzycieli, że pozostawienie 
Pana Jerzego Wiśniewskiego u sterów Grupy 
jest koniecznym elementem procesu restruk-
turyzacji PBG.
Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu wy-

bitnych doradców, którzy współpracowali z PBG na 
wszystkich istotnych płaszczyznach funkcjonalnych 
i kompetencyjnych. Jak zauważył Pan Wiśniewski, 
paradoks polegał na tym, że choć próba wyprowa-
dzenia organizacji z upadłości byłaby dla większo-
ści spółek zbyt kosztowna, PBG ta sztuka się udała.

Czy było to możliwe jedynie dzięki zaangażowa-
niu właściwych specjalistów? Nie, ponieważ spe-

•	 Samo PBG, z uwagą monitorując kierunek, w ja-
kim zmierzały rozmowy, naprawdę słuchało 
swoich doradców, co, jak pragnę podkreślić, jest 
niezwykle istotne, bowiem właściciele i zarządza-
jący spółkami w tarapatach finansowych czę-
sto mają zwyczaj ignorować wszelkie rady, osta-
tecznie doprowadzając swoje firmy do likwidacji.
To oczywiście nie wszystko. Przez cały okres re-

strukturyzacji pracownicy PBG pozostali lojalni wo-
bec Grupy, przedkładając jej dobro nad własny in-
teres, co utwierdziło wierzycieli w przekonaniu, że 
Grupa PBG potrafi realizować inwestycje i spełniać 
oczekiwania klientów.

Należy zauważyć, że samo zatwierdzenie ukła-
du stanowi kamień milowy w procesie restruktury-
zacji PBG, lecz nie jest jego końcem: po zatwierdze-
niu układu wierzyciele i inwestorzy będą bacznie 
obserwować PBG, które będzie musiało wykazać 
się zakładanymi wynikami finansowymi i opera-
cyjnymi.

Choć to nie koniec wyzwań, uproszczenie 
i usprawnienie struktury organizacyjnej Grupy 
pozwoli jej złapać drugi oddech. Dzięki niełatwym 
doświadczeniom zdobytym w trakcie postępowa-
nia upadłościowego. Pan Jerzy Wiśniewski i cały 
zespół PBG będą mogli znów zasiąść za sterami 
Grupy i pokierować jej losem.

FEDELE	DI	MAGGIO
Doświadczony finansista, piastujący stanowi-
ska na poziomie zarządu w bankach komercyj-
nych oraz pełniący role partnerskie w zakresie 
doradztwa w zarządzaniu oraz inwestycjach 
bankowych. Od połowy lat dziewięćdziesią-
tych Polska stała się kluczowa w jego karierze. 
Był angażowany w procesy restrukturyzacyj-
ne i budowę strategii wielu głównych banków 
oraz instytucji ubezpieczeniowych.

Samo PBG, z uwagą monitorując kierunek, w jakim 
zmierzały rozmowy, naprawdę słuchało swoich doradców, 
co, jak pragnę podkreślić, jest niezwykle istotne, bowiem 
właściciele i zarządzający spółkami w tarapatach 
finansowych często mają zwyczaj ignorować wszelkie rady, 
ostatecznie doprowadzając swoje firmy do likwidacji.
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Sukcesem zakończył się proces restrukturyzacji 
PBG SA w drodze postępowania upadłościowego 
z możliwością zawarcia układu.

PROCES RESTRUKTURYZACJI  
FINANSOWEJ PBG   
OKIEM DORADCY  
FINANSOWEGO
tekst: Piotr Zdrojewski, Michał Lewczuk  
oraz Borys Drajczyk, październik 2015
PwC Polska Sp. z o.o.

W dniach 3 – 5 sierpnia 2015 roku wierzyciele PBG 
SA zagłosowali za przyjęciem układu, a tym samym 
opowiedzieli się za restrukturyzacją zadłużenia spółki, 
w tym jego częściową redukcją i konwersją na akcje. 
Przegłosowanie układu przez wierzycieli oraz spo-
dziewane do uzyskania w najbliższym czasie zatwier-
dzenie układu przez sąd oznacza, że po trwającym 
ponad trzy lata funkcjonowaniu pod kontrolą sądu 
i nadzorcy sądowego Spółka otwiera nowy rozdział 
w swojej historii.

Pomyślne zakończenie tak trudnego procesu i wy-
negocjowanie warunków układu było możliwe dzięki 
determinacji Zarządu i Pracowników PBG. Wierzy-
ciele zgodzili się na znaczącą redukcję zadłużenia 
i zaniechanie płatności od niej odsetek. Zgodnie z wy-
negocjowanymi warunkami, spółka zobowiązała się 
do spłaty ok. 20% wartości zobowiązań układowych. 
Środki przeznaczone na spłatę zobowiązań PBG będą 
pochodzić z zysków z działalności operacyjnej oraz 
ze sprzedaży nieruchomości i innych niekluczowych 
aktywów należących do Grupy. 

Zawarcie układu powoduje również istotną zmia-
nę w akcjonariacie spółki. Po wejściu w życie układu, 
obok Pana Prezesa Jerzego Wiśniewskiego, wierzy-
ciele finansowi staną się kluczowymi akcjonariusza-
mi spółki i będą posiadać około 75% akcji PBG. Do 
największych nowych akcjonariuszy PBG SA będą 
zaliczać się Bank Zachodni WBK SA, Bank Polska Kasa 
Opieki SA oraz ING Bank Śląski SA. Większościowy 
wpływ na zarządzanie spółką pozostanie jednak 
w rękach Pana Prezesa Jerzego Wiśniewskiego, który 
przekonał wierzycieli do realizacji długoterminowej 
strategii odbudowy i rozwoju Grupy. Jednocześnie  
do władz spółki dołączą niezależni przedstawiciele 
nowych akcjonariuszy.

Jednym z kluczowych uzgodnionych warunków 
restrukturyzacji jest zatrzymanie przez PBG posiada-
nych akcji RAFAKO, które z jednej strony będą stano-
wiły zabezpieczenie dla wierzycieli, a z drugiej będą 
istotnym filarem budującym wartość Grupy w długim 
terminie. Stąd o ostatecznym powodzeniu restruktu-
ryzacji Grupy PBG będzie decydować m.in. budowa 

Na zdjęciu Skalar Office Center – 
biurowiec wykonany według najwyższych 
standardów klasy A. Budynek znajdujący 
się u zbiegu ulic Góreckiej i Hetmańskiej 
jest prężnym centrum biznesowym 
dysponującym wieloma udogodnieniami 
i kilkudziesięcioma biurami do wynajęcia 
w Poznaniu. Wszystko to na przestrzeni 
ponad 14 tys. m² wzbogaconych 
o nowoczesne rozwiązania technologiczne 
i informatyczne.
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portfela rentownych kontraktów z segmentu ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz kontynuacja i in-
tensyfikacja kooperacji PBG i RAFAKO w ramach 
wypracowanego modelu współpracy. 

Po uprawomocnieniu się układu PBG wyemituje 
także obligacje, które refinansują (zastąpią) dług 
przewidziany do spłaty w ramach postępowania 
układowego. To innowacyjne w polskiej praktyce 
restrukturyzacyjnej rozwiązanie zwiększy bezpie-
czeństwo przyszłej działalności Spółki, jednocześ-
nie poprawiając sytuację wierzycieli.

Głównym wyzwaniem, z jakim musiała zmie-
rzyć się Spółka w ramach postępowania układo-
wego, była zawiłość i długotrwałość procesu upad-
łościowego w Polsce. Wynikała ona częściowo ze 
skomplikowanej sytuacji prawnej spółki i Grupy 
PBG w  związku z  bardzo dużą liczbą rozliczeń 
i roszczeń dotyczących realizowanych historycznie 
kontraktów. Spółce dodatkowo nie sprzyjały przepi-
sy polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, 

PIOTR	ZDROJEWSKI

Dyrektor, kieruje zespołem ds. finansowania i restrukturyzacji 
PwC w Polsce, ma ok. 20-letnie doświadczenie w bankowości 
inwestycyjnej i doradztwie finansowym, w tym przy szeregu 
projektów restrukturyzacyjnych 

WIDZĘ, ŻE NA POWAŻNIE 
PODSZEDŁEŚ DO ZAGADNIENIA 

RESTRUKTURYZACJI SPÓŁKI 
BUDOWLANEJ?

Pomyślne zakończenie tak trudnego procesu 
i wynegocjowanie warunków układu było możliwe 
dzięki determinacji Zarządu i Pracowników PBG. 

MICHAŁ	LEWCZUK

Starszy Menedżer w zespole ds. finansowania i restruktu-
ryzacji PwC; kierował projektem doradztwa finansowego 
związanego z upadłością PBG; dotychczas doradzał przy 
różnorodnych transakcjach finansowania i restrukturyzacji 
o łącznej wartości powyżej 10 mld PLN.

BORYS	DRAJCZYK

Menedżer w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji PwC; 
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny; posiada szerokie 
doświadczenie z obszaru transakcji M&A, wycen, finansowa-
nia i restrukturyzacji. 

niedostoswane do rzeczywistości, w jakiej funkcjo-
nują duże grupy kapitałowe. Niejednoznaczność 
przepisów prawa i poziom skomplikowania proce-
dur powodowały wydłużenie procesu naprawczego 
i oddalały termin zawarcia układu przez PBG i jej 
wierzycieli. 

Najbardziej negatywnym efektem długotrwało-
ści procesu upadłościowego były dla PBG ograni-
czenia w pozyskiwaniu nowych kontraktów, jakie 
nakłada na spółki w restrukturyzacji polskie pra-
wo upadłościowe i naprawcze. Właśnie z powodu 
czasochłonności postępowań upadłościowych, 
trwających po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt 
miesięcy, oraz z powodu ograniczonego dostępu 
do nowych zleceń podmioty w upadłości układo-
wej zazwyczaj nie są w stanie utrzymać płynności 
finansowej i często sądy ogłaszają ich upadłość 
zakończoną likwidacją majątku. 

PBG udało się jednak nie tylko przetrwać w trud-
nych warunkach postępowania układowego, lecz 

także kontynuować realizację największych infra-
strukturalnych kontraktów w Polsce, takich jak 
projekty LMG, PMG Wierzchowice czy LNG, a także 
stopniowo pozyskiwać nowe zlecenia. 

Układ PBG z wierzycielami jest stabilną platfor-
mą dla funkcjonowania całej Grupy PBG w przy-
szłości, a jego zatwierdzenie przez wierzycieli two-
rzy dla Spółki nową szansę na odzyskanie swojej 
pozycji rynkowej jako czołowej polskiej grupy 
budowlanej.

Zakończony sukcesem proces restrukturyzacji 
PBG SA w drodze postępowania upadłościowego 
z możliwością zawarcia układu to jeden z najwięk-
szych i najbardziej skomplikowanych tego typu 
projektów realizowanych w Polsce. W toku procesu 
upadłościowego PBG wspierały renomowane firmy 
doradcze. Rolę wiodącego doradcy finansowego 
spółki pełniła firma PwC, a wiodącego doradcy 
prawnego kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

PBG udało się nie tylko przetrwać w trudnych warunkach postępowania 
układowego, lecz także kontynuować realizację największych 
infrastrukturalnych kontraktów w Polsce, takich jak projekty LMG, PMG 
Wierzchowice czy LNG, a także stopniowo pozyskiwać nowe zlecenia. 
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Zdaniem Prezesa PBG Jerzego Wiś-
niewskiego: „Uprawomocnienie ukła-
du wieńczy ciężką pracę wielu zaan-
gażowanych stron. To milowy krok 
w procesie odbudowy zaufania do 
spółki”.

Uwzględniając fakt, że upadłość 
PBG była w swej wielkości i poziomie 
skomplikowania nieporównywalna 
z jakąkolwiek inną upadłością w skali 
kraju, droga, którą przebyła Spółka, 
była niezwykle zawiła pod kątem 
proceduralnym i prawnym. Proces 
restrukturyzacji na tak szeroką skalę 
obejmował konieczność przeprowa-
dzenia szczegółowej analizy aspek-
tów formalnoprawnych zachodzą-
cych zmian organizacyjnych. Wiele 
zagadnień powstałych w trakcie za-
wierania układu zrodziło nieznane 
wcześniej orzecznictwu i doktrynie 
dylematy prawne, wymagające prak-
tycznej i funkcjonalnej wykładni, któ-
re niejednokrotnie wymuszały rów-
nież nowatorskie podejście do materii 
prawa w  dziedzinie postępowania 
upadłościowego i naprawczego.

Ze względu na duże zróżnicowanie 
licznej grupy wierzycieli układowych 
kolejne wątpliwości narastały przy 
negocjacjach oraz zawieraniu same-
go układu, a także przy zapewnieniu 
właściwej reprezentacji Spółki w toku 
działań restrukturyzacyjnych. Do-
datkowym wyzwaniem był również 

SŁOWNIK	WAŻNYCH	POJĘĆ

Syndyk jest to osoba powoływana 
w  przypadku ogłoszenia upadło-
ści obejmującej likwidację majątku 
dłużnika. Syndyk nie bierze udzia-
łu w postępowaniu upadłościowym, 
w którym sąd wydał postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości z możliwoś-
cią zawarcia układu. Głównym za-
daniem syndyka jest objęcie majątku 
upadłego, a następnie zarządzanie 
nim oraz zabezpieczenie przed znisz-
czeniem, uszkodzeniem lub zabra-
niem go przez osoby postronne. Syn-
dyk realizuje również inne zadania 
wynikające z ustawy prawo upadłoś-
ciowe i naprawcze.

Sędzia komisarz jest to sędzia za-
wodowy, orzekający w  sądzie rejo-
nowym w  zakresie spraw upadłoś-
ciowych. Kieruje on postępowaniem 
upadłościowym, uzgadniając z syn-
dykiem (zarządcą lub nadzorcą sądo-
wym) wszystkie istotniejsze sprawy 
związane z bieżącym tokiem postę-
powania. Jego zadaniem jest również 
nadzór nad wszystkimi uczestnikami 
danego postępowania upadłościo-
wego oraz samym postępowaniem 
upadłościowym.

Zgromadzenie wierzycieli jest to 
organ postępowania upadłościo-
wego powołany do spełniania okre-
ślonych funkcji w ogólnym interesie 
wszystkich wierzycieli. Zgromadze-
nie wierzycieli zwoływane jest przez 
sędziego-komisarza w przypadkach 
określonych w ustawie. Jego zasad-
niczym zadaniem jest podjęcie de-
cyzji w  sprawie przyjęcia układu 
wymaganej w postępowaniu upad-

łościowym z możliwością zawarcia 
układu.

Rada wierzycieli jest to organ postę-
powania upadłościowego składający 
się z niewielkiej liczby wierzycieli, po-
siadający w postępowaniu upadłoś-
ciowym funkcje doradczo-kontrolne. 
Rada wierzycieli jest organem fakul-
tatywnym, co oznacza, że dla prze-
prowadzenia całego postępowania 
upadłościowego nie jest konieczne 
jej powołanie. Jej zadania obejmują 
przede wszystkim służenie pomocą 
syndykowi, nadzorcy sądowemu lub 
zarządcy, kontrolowanie ich czynno-
ści, udzielanie zezwolenia na dokony-
wanie określonych czynności wskaza-
nych w przepisach ustawy.

Propozycje układowe jest to rodzaj 
oferty, jaką dłużnik przedstawia ogó-
łowi wierzycieli, określając warunki, 
na jakich gotów jest zawrzeć układ. 
Wskazują one na jeden lub więcej 
sposobów wykonania zobowiązań 
dłużnika. Przyjęcie bądź odrzucenie 
propozycji układowych dłużnika 
następuje w drodze głosowania na 
zgromadzeniu wierzycieli.

Masa upadłości jest to część ma-
jątku upadłego, która służy zaspo-
kojeniu wierzycieli w postępowaniu 
upadłościowym. Masa upadłości po-
wstaje z dniem ogłoszenia upadłości. 
W skład masy upadłości wchodzi ma-
jątek należący do upadłego w dniu 
ogłoszenia upadłości, a także nabyty 
przez upadłego w toku postępowania 
upadłościowego z pewnymi ustawo-
wymi, wyłączeniami.

czas trwania postępowania, który 
wymusił elastyczne podejście wobec 
zmieniających się warunków ryn-
ku. Zaistniałe trudności wymagały 
umiejętności przełożenia konstrukcji 
występujących w prawie na system 
funkcjonujący w świecie biznesu. 

Dzięki współpracy z wieloma pod-
miotami, w ramach której odbywały 
się złożone negocjacje z wierzyciela-
mi układowymi, włączając w to duże 
krajowe i zagraniczne banki zapew-
niające finansowanie, ubezpieczycieli, 
a także obligatariuszy PBG, najwięk-
szy proces restrukturyzacji sądowej 
w historii Polski zakończył się niepod-
ważalnym sukcesem. Wierzymy, że 
zakończył się pewien etap w historii 
funkcjonowania Spółki, który wyzna-
czy nowe kierunki jej rozwoju, pozwa-
lając tym samym dalej cieszyć swoich 
odbiorców najwyższą jakością ofero-
wanych usług. Jednocześnie przeby-
te trudności udowodniły, że przy od-
powiedniej motywacji i ciężkiej pracy 
możliwość osiągnięcia nawet pozor-
nie najbardziej nieuchwytnego celu 
jest realna.

Nasza Kancelaria wspierała Spół-
kę od początku postępowania upad-
łościowego, a nasi prawnicy podejmo-
wali wszelkie działania, by bezpiecz-
nie przeprowadzić ją przez zawiły 
pod względem prawnym proces re-
strukturyzacji, jednocześnie dbając 
o bieżące sprawy związane z normal-
ną działalnością Spółki i pozostałych 
spółek powiązanych. Cieszymy się, że 
zaangażowanie prawników Kancela-
rii składa się na wspólny sukces, ja-
kim jest prawomocnie zatwierdzony 
układ i ustalone zasady restruktury-
zacji zobowiązań Spółki. Cieszymy się 
również z tego, że zakończenie postę-
powania upadłościowego nie stano-
wi zakończenia naszej pracy na rzecz 
Spółki i że jako kluczowi doradcy bę-
dziemy mogli brać udział w dalszym 
jej codziennym życiu. Tym samym 
z ciekawością oczekujemy na kolej-
ne wyzwania stawiane przed Spółką, 
jak i samą Kancelarią, nakierowane 
na budowanie wartości Spółki. 

Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez 
PBG z wierzycielami zwiastuje zakończenie postępowania upadłościowego. 
Tym	samym	zostały	podsumowane	cztery	lata	ogromnego	wysiłku	oraz	
trudnych chwil i konieczności podejmowania niełatwych decyzji.

KANCELARIA WIODĄCA 
w procesie układowym 
tekst: Helena Fic, lipiec 2016

HELENA FIC

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kursu “The in-
troduction to English and EU law” prowadzonego przez University of Cambridge. Wpisana na listę radców prawnych 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2005 roku. Z Grupą PBG związana od wielu lat. Jej doświadczenie 
zawodowe obejmuje obsługę procesów inwestycyjnych jak również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie 
korporacyjnej i bieżącej działalności przedsiębiorców. Obsługiwała negocjacje istotnych kontraktów branżowych, 
zapewniając zarówno optymalizację pozycji przedsiębiorcy w relacji z zamawiającymi, jak też pozycji Klienta w relacji 
z pozostałymi partnerami przedsięwzięć biznesowych. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu skompliko-
wanych postępowań restrukturyzacyjnych, przekształceń organizacyjnych, postępowań upadłościowych.

FIC	I	WSPÓLNICY,	KANCELARIA	RADCÓW	PRAWNYCH	SP.	K. 
Więcej infromacji o kancelarii można znaleźc na stronie: www.fskancelaria.pl
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Restrukturyzacja PBG była i nadal jest procesem 
wielowątkowym, wymagającym rozwiązania zna-
czącej ilości problemów i zagadnień organizacyj-
nych, prawnych oraz finansowych. Niewątpliwie to 
ogromne wyzwanie dla całego zespołu działającego 
w ramach i na rzecz Spółki. Każda z zaangażowa-
nych osób wyniesie z tego niekrótkiego przecież 
okresu własne doświadczenia, wspomnienia, spo-
strzeżenia, wnioski. Będą one zapewne wypadkową 
doświadczeń osobistych i zawodowych, zaistnia-
łych przez cały okres współpracy ze Spółką. 

Dla mnie osobiście te cztery lata to okres wytę-
żonej pracy zawodowej, wymagającej nieustannej 
weryfikacji przepisów, orzecznictwa, komentarzy. 
To wewnątrzzespołowe dyskusje w Kancelarii, aby 
wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie. To 
również okres, kiedy pierwsze kroki stawiał mój Pier-
worodny, a jakiś czas później narodził się mój drugi 
Syn. Lecz mimo tych wszystkich istotnych spraw, pro-
ces restrukturyzacji PBG będzie dla mnie również 
czasem obserwacji nowego języka, który – można 
powiedzieć „niestety” – zaczyna dominować w sferze 
styku biznesu i jego doradców. Niektórzy mówią na 
niego „korpomowa”, dla mnie będzie to język procesu.

Targetem dla Spółki było przetrwanie, zawarcie 
układu i jego wykonanie. To challenge dla wszyst-
kich. Dla całego teamu. Nie byłoby ostatecznego 

Proces restrukturyzacji PBG będzie dla mnie czasem obserwacji 
nowego języka, który – można powiedzieć „niestety” – zaczyna 
dominować w sferze styku biznesu i jego doradców. Niektórzy 
mówią na niego „korpomowa”, dla mnie będzie to język procesu.

PÓŁ ŻARTEM,  
PÓŁ SERIO, 
czyli język procesu 
tekst: Konrad Syryca, lipiec 2016

sukcesu, jeżeli Spółka nie spotkałaby się z oczeki-
waniami wierzycieli. Z tego względu odbywały się 
spotkania, a przede wszystkim liczne telko, wszech-
obecne calle. Najpierw termsheet. Potem pierwsze 
drafty umów, które Spółka musiała zredlajnować. 
Asap. Na majlu kopiowani byli wszyscy uczestnicy 
negocjacji. Wszyscy zwracali uwagę na wording. 
Każda strona sfokusowana na własnym podejściu 
i  oczekiwaniach po wewnętrznych ustaleniach 
wracała z  feedbackiem. Mimo przedłużających 
się negocjacji, nikt nie mówił o delayu. Kryzys po-
jawił się, gdy trzeba było scancellować termin zgro-
madzenia wierzycieli, ale osiągnięto agreement. 

Billowane godziny uciekały. Istotnym elementem 
transakcji były wynegocjowanie treści defaultów. 
Uzyskanie waivera może być trudne, choć życie 
pokazało, że przy racjonalnych powodach powinno 
się udać. Deadlinem było głosowanie. Wszyscy dali 
akcept, więc wreszcie closing. Drafty stały się osta-
teczne. Udało się zamknąć. A na przyszłość – naj-
ważniejsze, że nie było fuckupa, tylko happyending.

To nie tak, że język procesu jest najistotniejszym 
elementem mojego podsumowania czasu pracy dla 
PBG w ramach restrukturyzacji, ale z pewnością 
jego specyfika wywarła wpływ na moją pamięć 
tego okresu. 

KONRAD	SYRYCA		
Radca prawny z Fic i Wspólnicy, Kancelaria 
Radców Prawnych Sp.k. Zakres jego praktyki 
obejmuje kompleksową obsługę prawną 
działalności operacyjnej oraz korporacyjnej 
przedsiębiorców, w tym w szczególności 
przedsiębiorców sektora budowlanego, 
gazowego, energetycznego oraz branży 
deweloperskiej.

Target – cel
Challenge – wyzwanie
Team – zespół 
Telko (teleconference)  – konferencja 
telefoniczna 
Calle (call) – rozmowy telefoniczne 
Termsheet – warunki brzegowe 
Draft – wersja robocza
Zredlajnować (redline) – wprowadzić 
uwagi i korekty
ASAP (as soon as possible) – jak naj-
szybciej
Majl (mail) – korespondencja 
Wording – dobór słów
Sfokusowana (focuse) – skupiona
Feedback – informacja zwrotna
Delay – opóźnienie
Scancellować (cancel) – odwołać
Agreement – porozumienie
Billowanie (bill – rachunek) – rozlicza-
nie roboczogodzin
Default – przypadek naruszenia
Waiver  – zgoda na przypadek naru-
szenia
Deadline – termin ostateczny
Akcept (accept) – akceptacja
Closing (close) – zamknięcie 
Fuck-up – posypanie się sprawy 
Happyending – szczęśliwe zakończenie

OSTATNIO MAMY 
DO CZYNIENIA 
Z PRAWDZIWĄ 
EPIDEMIĄ JĘZYKA 
PRAWNICZEGO.
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W dniu 15 kwietnia 2016 w skład Zarzą-
du spółki Rafako Engineering Sp. z o.o. 
Rada Nadzorcza powołała Pana Alberta 
Kępkę, powierzając mu funkcję Prezesa 
Zarządu.

Na zdjęciu Zarząd RENG: od lewej Wi-
ceprezes Zarządu Alan Beroud, Prezes 
Zarządu Albert Kępka, Wiceprezes Za-
rządu Rafał Damasiewicz.

Rafako Engineering Sp. z o.o. posiada 
doświadczenie w  organizacji robót 
w energetyce i gazownictwie. Są to pra-
ce serwisowe, remontowe, inwestycyjne 
i diagnostyczne. Włączona w struktu-
ry niedawno część PBG oil and gas ma 
doświadczenie, własny rynek oraz za-
plecze do wykonywania również robót 
specjalistycznych dla ochrony antyko-
rozyjnej i prac podwodnych (przejścia 
rurociągów przez cieki wodne).

UPADŁY ROBI SWOJE...
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Głosowanie w dniach 3–5 sierpnia w Są-
dzie Rejonowym w  Poznaniu układu 
spółki PBG SA z siedzibą w Wysogoto-
wie, w ramach postępowania upadłoś-
ciowego prowadzonego przez sędziego 
komisarza Łukasza Lipowicza, daje 
asumpt do kilku podsumowujących 
uwag i  refleksji dotyczących tej spra-
wy. Napisałem poniższy tekst z pozycji 
prawnika obsługującego proces i  nie 
wszystkie moje oceny są obiektywne. 
Piszę tylko o wydarzeniach, w których 
sam uczestniczyłem i na które miałem 
istotny wpływ. Liczę się z wieloma spro-
stowaniami i  uzupełnieniami. Proszę 
również o wybaczenie, jeśli pominąłem 
niektóre istotne wątki lub niedosta-
tecznie wyeksponowałem rolę innych 
osób, lub nie wymieniłem wszystkich 
zaangażowanych w cały proces. Tekst 
w  żadnym wypadku nie ma na celu 
umniejszania ich zasług. Jest tylko 
świadectwem zaangażowania kilkorga 
prawników z kancelarii Weil po stronie 
Spółki. Prawnik nigdy nie jest ważniej-
szy od sprawy, którą prowadzi, nawet 
jeśli niektóre osoby czytające odniosą 
wrażenie, że mogłem uważać inaczej. 
Z góry zaprzeczam takim wnioskom.

O  tym zagadnieniu postanowiłem 
napisać szerzej, gdyż należy się spodzie-
wać, że sprawa PBG, łącznie z postępo-
waniami spółek zależnych, przez dłuższy 
czas pozostanie największą restruktu-
ryzacją zobowiązań przedsiębiorstwa 
w postępowaniu upadłościowym w hi-
storii polskich sądów, jak również naj-
większą sprawą w zakresie doradztwa 
restrukturyzacyjnego na przestrzeni 

Ostatnie słowo 
NALEŻY	DO	SĄDU
tekst: Artur Zawadowski, lipiec 2015

ostatnich 25 lat. Suma zobowiązań ob-
jętych postępowaniem samej spółki PBG 
przekroczyła 3,15 mld zł. 

Początek
W czerwcu 2012 r. PBG SA z siedzibą 
w  Wysogotowie pod Poznaniem, naj-
większa specjalistyczna firma budowla-
na w Polsce, odpowiadająca za budowę 
trzech stadionów na Euro 2012 – w tym 
Stadionu Narodowego w  Warszawie 
i  Baltic Areny w  Gdańsku, budowę 
dwóch największych inwestycji wydo-
bywczych i magazynowych PGNiG oraz 
budowę terminalu LNG w Świnoujściu, 
będąca także właścicielem RAFAKO, 
jedynego w  Polsce wykonawcy blo-
ków energetycznych i  największego 
w Europie producenta kotłów, odnoto-
wała gwałtowne i głębokie załamanie 
finansowe z powodu utraty płynności, 
czego skutkiem był wniosek o upadłość. 
Składając wniosek o ogłoszenie swojej 
upadłości, PBG nie zamierzało zakoń-
czyć działalności. Korzystając z ochrony, 
jaką daje postępowanie upadłościowe, 
Spółka postanowiła restrukturyzować 
swoje zadłużenie, proponując wierzy-
cielom zawarcie układu. 

Krótko po ogłoszeniu upadłości Spół-
ka zwróciła się o pomoc do kancelarii 
Weil, Gotshal & Manges (a może to kan-
celaria zwróciła się do Spółki z propo-
zycją zatrudnienia najlepszej na rynku 
kancelarii doradzającej w dziedzinie 
restrukturyzacji? trudno dociec po 
takim czasie...). Kancelaria Weil miała 
prowadzić i koordynować po stronie 
prawnej wielowątkowy proces restruk-

turyzacji zadłużenia PBG, który trwał 
ponad trzy lata i zakończy się z chwilą 
zatwierdzenia przez sąd upadłościowy 
i uprawomocnienia się układu. W dniu 
5 sierpnia 2015 r. wierzyciele w swojej 
ogromnej większość poparli propozycje 
układowe Spółki i głosowali za przyję-
ciem układu. 

Weil	team
Zatrudnienie Weil jako doradcy restruk-
turyzacyjnego odbyło się w iście ekspre-
sowym tempie. 

W pierwszych dniach lipca 2012 r., 
czyli niedługo po ogłoszeniu upadłości 
PBG, do prezesa Jerzego Wiśniewskiego, 
założyciela PBG, właściciela 27 proc. ak-
cji i 42 proc. głosów, zadzwonił Paweł Ry-
marz, partner zarządzający Weil w Pol-
sce. Po krótkiej rozmowie wstępnej już 
dwie i pół godziny później Paweł Rymarz 
był w Wysogotowie, omawiając z pre-
zesem Jerzym Wiśniewskim warunki 
zatrudnienia Weil. 

Niedługo po tym koordynowanie re-
strukturyzacji rozpoczął zespół praw-
ników Weil, którego trzon stanowili 
mecenasi Artur Zawadowski i Magda-
lena Pyzik. Ten duet, niewątpliwie jeden 
z najlepszych w kraju, miał imponujące 
doświadczenie i właściwą pozycję, aby 
objąć tak skomplikowany i ważny proces. 

Warszawski oddział Weil do tego 
momentu zawsze pracował po stronie 
dłużników. Był też nad wyraz skutecz-
ny. W latach 2001 – 2003 Weil doradzał 
Netii przy sądowej restrukturyzacji jej 
zadłużenia w wysokości 900 mln dola-
rów z  tytułu wymagalnych euroobli-
gacji i obligacji high yield. Później Weil 
pomagał przy restrukturyzacji zadłuże-
nia z obligacji Stalexportu. Kancelaria 
intensywnie pracowała również przy 
restrukturyzacji grupy Elektrim, w tym 
nad zakończeniem układu tej spółki na 
zlecenie francuskiego konglomeratu 
telekomunikacyjno-telewizyjnego, gru-
py Vivendi. Po zakończeniu największej 
fali upadłości na początku pierwszej 
dekady XXI w. przyszedł czas na inne 
projekty, których liczba zmieniała się 
w  zależności od koniunktury. Zespół 
mecenasów Zawadowskiego i  Pyzik 
budował swoje umiejętności na spra-
wach takich firm, jak: Enron, Lehman 

Sprawa PBG, łącznie z postępowaniami spółek zależnych, przez 
dłuższy czas pozostanie największą restrukturyzacją zobowiązań 
przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym w historii 
polskich sądów, jak również największą sprawą w zakresie 
doradztwa restrukturyzacyjnego na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Nadzorcą ustanowionym dla PBG przez sąd był 
Śp. Waldemar Bojarski. Wiedzą i doświadczeniem 
wspierał Władze Spółki w postępowaniu układowym. 
Na zawsze zapamiętamy Jego barwną postać i kwieciste 
wystąpienia podczas spotkań z pracownikami Spółki.

NADZORCA SĄDOWY

czynności dokonywanych przez dłuż-
nika postawionego w stan upadłości 
z możliwością zawarcia układu. Do 
głównych obowiązków nadzorcy są-
dowego należy m.in.: ustalanie skła-
du masy upadłości, wyrażanie zgody 
na dokonywanie przez upadłego nie-

których czynności, udział w zgro-
madzeniach wierzycieli, ustalanie 
listy wierzytelności. Nadzorcę sądo-
wego ustanawia sąd, a postanowie-
nie o jego wyznaczeniu podlega ob-
wieszczeniu w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym.

Jest to osoba posiadająca licen-
cję syndyka, powoływana w przy-
padku ogłoszenia upadłości z moż-
liwością zawarcia układu, gdy 
zarząd majątkiem pozostaje w rę-
kach upadłego. Jego uprawnienia 
sprowadzają się do nadzorowania 
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Brothers i General Motors, które około 
2007–2008 roku ogłaszały upadłość i re-
strukturyzowały swoje polskie aktywa. 
Następnie była udana restrukturyzacja 
zadłużenia spółki Feroco Zbigniewa Ja-
kubasa, a od wiosny 2009 roku praca 
po stronie LOT, dla którego najpierw 
Weil zrestrukturyzował 600 mln zł za-
dłużenia z niefortunnie zawieranych 
hedge’ów paliwowych, potem Weil wy-
konał pierwszy polski bail-out spółki 
z grupy LOT. Spółka LOT Ground Ser-
vices w ciągu miesiąca po ogłoszeniu 
upadłości rozpoczęła nowe życie pod 
nazwą LS Airport Services, wychodząc 
z  poziomu 50  mln zł strat do niemal 
200 mln zł zysku w pierwszym roku po 
restrukturyzacji. Po połączeniu z LOT 
Cargo pozostaje największym dostaw-
cą usług obsługi naziemnej lotnictwa 
pasażerskiego w Polsce. 

Ostatnią falę wielkich restrukturyza-
cji w Polsce rozpoczął Polimex-Mosto-
stal w początkach bieżącej dekady. Przy 
tej restrukturyzacji kwestie upadłościo-
we obsługiwał znów zespół mecenasów 
Zawadowskiego i Pyzik. W tym samym 
mniej więcej czasie mec. Magdalena 
Pyzik opracowywała plan eliminacji 
zagrożeń, które dla grupy Ciech gene-
rowały jej relacje handlowe z mocno 
zadłużoną spółką Zachem w Bydgosz-
czy należącą do Ciechu. Zespół Artu-
ra Zawadowskiego wdrażał ten plan, 
wskutek czego Ciech zdołał następnie 
bez większych problemów zrestruk-
turyzować swoje zadłużenie, emitując 
w tym celu obligacje za 245 mln euro 
i 320 mln zł. Przy tej transakcji doradzał 
mec. Zawadowski. Do Weil dołączali 
w tym okresie kolejni prawnicy, którzy 
stawali się kreatywnymi i  oddanymi 
członkami zespołu. Na rynku mówi się 
o Weil, że nigdy nie bał się ciężkiej pracy. 
Kiedy pojawiła się sprawa PBG, Weil’s 
restructuring team – okrzepły w skła-
dzie od sześciu do ośmiu prawników – 
był w stanie poradzić sobie z każdym, 
nawet najtrudniejszym zagadnieniem.

Rozmiar	XXL
Zadanie restrukturyzacji PBG było 
rzeczywiście niezwykle trudne. Skala 
przedsięwzięcia stanowiła wyzwanie 
dla wszystkich: Spółki, wierzycieli, do-

radców Spółki i doradców wierzycieli. 
W sprawie tej pojawiały się niespotyka-
ne wcześniej zagadnienia prawne i wy-
zwania biznesowe. Aby objąć właści-
wym nadzorem kwestie finansowe, jako 
doradca w tej dziedzinie dołączył zespół 
PwC, w którym kluczową funkcję pełnił 
Michał Lewczuk, a także last but not le-
ast, Fedele Di Maggio, partner w Gold 
Wing Partners, wcześniej pracownik 
Morgan Stanley, McKinsey, UniCredit 
i członek zarządu Kredyt Banku. Przez 
pewien czas zespół wspomagał były pre-
zes TUiR Warta Agenor Gawrzyał. 

Dla sądu upadłościowego w Pozna-
niu i dla sędziego komisarza Łukasza 
Lipowicza sprawa PBG była również 
największą i bodajże najdłużej prowa-
dzoną sprawą układową. Z pewnością 
była także nadzwyczaj trudna. Sądzę, 
że nikt nie spodziewał się takiego ob-
rotu rzeczy w czerwcu 2012 r. Dość jed-
nak powiedzieć, że lista wierzytelności 
w  tym postępowaniu objęła 387  wie-
rzycieli posiadających wierzytelności 
układowe na ogólną kwotę 3,15 mld zł. 
W  trakcie procesu wniesiono i  rozpo-
znano 61 sprzeciwów od odmowy ujęcia 
wierzytelności na liście wierzytelności, 
14 zażaleń od orzeczeń sędziego komi-
sarza. W  31  sprawach ponownie roz-
poznawano sprawy o odmowę ujęcia 
wierzytelności na liście. Nie wszystkie 
z prowadzonych spraw sąd w Poznaniu 
zdołał zakończyć do terminu głosowa-
nia układu. Liczby te obrazują jednak 
ogrom pracy merytorycznej i organi-
zacyjnej sądu. Są też nieporównywal-
ne z  żadnym innym postępowaniem 
upadłościowym spółki o  profilu pro-
dukcyjnym. 

W toku postępowania sporządzono 
pięć list wierzycieli, w tym jedną listę 
główną oraz cztery listy wierzytelności 
uzupełniających listę pierwotną 

Organizacyjnie, zwłaszcza dla sądu 
upadłościowego, lecz także dla Spółki, 
która monitorowała proces wpisywania 
wierzycieli na listę, były to zadania wy-
magające cierpliwości, uwagi i dobrej 
organizacji. Mimo wydatnej pomocy 
nadzorcy sądowego w tej sprawie – spół-
ki Syndycy Wielkopolscy Bojarski, Sen-
ger-Kałat, Gnatowski – względy logistyki 
nie pozwoliły sądowi upadłościowemu 

działać szybciej. Od strony procedur 
sądowych postępowanie trwało przez 
najkrótszy możliwy okres w stosunku 
do tego, co mogło się procesowo wy-
darzyć przez trzy lata i dwa miesiące. 
Proces ogromnie rozciągnięty w czasie 
z punktu widzenia wierzycieli i Spółki 
był najkrótszym z możliwych okresem 
do przygotowania głosowania nad ukła-
dem przez przeciążonego ponad wszel-
ką miarę sędziego komisarza przez sąd 
upadłościowy w Poznaniu. 

Najpierw	trzęsienie	ziemi,	
a	potem	napięcie	rośnie
Restrukturyzacja PBG zaczęła się od 
trzęsienia ziemi. Upadłość wraz z PBG 
ogłosiły jej spółki zależne, w  tym naj-
większe i  najbliżej powiązane gospo-
darczo z PBG: Hydrobudowa Polska SA – 
modernizator stadionu piłkarskiego 
w Poznaniu oraz lider konsorcjum bu-
dującego w Gdańsku stadion PGE Arena, 
a także Aprivia – realizator kontraktów 
drogowych, wśród których największą 
pozycję stanowiły umowy na budowę 
autostrad, skrajnie nierentowne w osta-
tecznym rozrachunku. Na skutek tego, 
że grupa PBG prowadziła skompliko-
wane interesy w  branży budowlanej, 
powstał zawikłany węzeł wzajemnych 
relacji inwestycyjnych i  handlowych 
oraz kredytowych, w  tym w  związku 
z wzajemnymi poręczeniami inwesty-
cyjnymi i kredytowymi pomiędzy głów-
nymi podmiotami z grupy PBG. Dlatego 
pierwszym i  najważniejszym proble-
mem na początkowym etapie sprawy 
stało się uchwycenie tych powiązań 
i roztoczenie skutecznej, na miarę możli-
wości prawnych, ochrony nad mieniem 
PBG przed jej wierzycielami i przed wie-
rzycielami spółek zależnych PBG, którzy 
podejmowali liczne próby zaspokojenia 
się z majątku grupy poza postępowa-
niem układowym. Trzeba powiedzieć, że 
prawo upadłościowe nie stanowi dobrej 
ochrony mienia dłużnika w trakcie pro-
cesu restrukturyzacji.

Z powodu niedoskonałości rozwią-
zań prawnych w wielu sytuacjach PBG 
musiała prowadzić z wierzycielami nie-
zwykle twarde rozmowy. W wielu przy-
padkach jako ostatnia karta przetargo-
wa, stawała możliwość złożenia przez 

Spółkę wniosku o likwidację. Nikt tego 
nie chciał, ale w pewnych okolicznoś-
ciach mogła to być jedyna racjonalna 
decyzja jej zarządu. Czasem posądza-
no negocjatorów Spółki i prawników 
o blefowanie. To nie był jednak nigdy 
instrumentalnie traktowany argument. 
Wierzyliśmy, że przedstawianie wierzy-
cielom szczegółowego toku rozumowa-
nia zarządu dla rozpatrywanej przez 
Spółkę alternatywy, że albo wierzyciele 
będą zaspokajać swoje wierzytelności 
na warunkach jednolitych dla wszyst-
kich, albo nie zaspokoją ich wcale, może 
przekonać wierzycieli do negocjacji re-
strukturyzacyjnych. 

W toku całego postępowania posta-
nowiliśmy również, że będziemy używać 
wyłącznie argumentów racjonalnych, 
co do których sami mieliśmy jednolite 
stanowisko. Wierzyliśmy, że racjonalna, 
rzeczowa i prawdziwa argumentacja 
jest w stanie przekonać wierzycieli do 
przyjęcia stanowiska wspierającego 
Spółkę w jej wysiłkach restrukturyza-
cyjnych, a przynajmniej neutralnego 
w stosunku do naszych prac. Wiele razy 
w toku prac i negocjacji okazywało się, 
jak ważne to było postanowienie. 

Warto przypomnieć istotny kryzys, 
z którym spotkaliśmy się pod koniec ne-
gocjacji około stycznia – lutego 2015 r., 
kiedy jeden z banków wierzycieli, nie-
świadomy zapewne zaawansowania 
prac, wystąpił przeciwko Spółce z rosz-
czeniem o zapłacenie odsetek. Roszcze-
nie nie było wysokie, jednak w obozie 
wierzycieli zapanowała konsternacja. 
Gdyby jeden z banków zaczął dochodzić 
odsetek od wierzytelności układowych, 
każdy z  pozostałych wierzycieli mu-
siałby rozważyć to samo. Wierzyciele 
oczekiwali podjęcia jakiegoś działania 
obronnego przez Spółkę lub żeby nie-
wielkie roszczenie zaspokoić. Niestety, 
nie można bronić się przed roszcze-
niem, które jeszcze nie wpłynęło do 
sądu, ani przed egzekucją, która nie 
została wszczęta. Nie można też było 
tworzyć precedensu przeciwko pryncy-
pialnemu stanowisku Spółki, która od 
początku przyjęła i  z  uporem powta-
rzała, na podstawie opinii doradców, 
że żadne odsetki w postępowaniu nie 
biegną i że Spółka zamierza przeciw-

stawiać się jakimkolwiek roszczeniom 
w tym kierunku, jeśli się pojawią, mimo 
że stanowisko Sądu Najwyższego jest 
zgoła odmienne. Nawet podzielając sta-
nowisko Spółki co do zasady, wierzyciele 
nie byli całkiem spokojni, gdyż nie mo-
gli mieć pewności, czy bank nie przy-
stąpi do egzekucji. Ostatecznie Spółka 
stanęła na następującym radykalnym, 
lecz słusznym – jak się okazało – sta-
nowisku: jeśli chociaż jeden wierzyciel 
przystąpi do egzekucji odsetek, Spółka 
złoży wniosek o przekształcenie postę-
powania układowego w likwidacyjne. 
Nie dałoby się bowiem zapłacić odse-
tek w kwocie przekraczającej 25 proc. 
całej sumy zredukowanych zobowiązań 
Spółki, gdy cała restrukturyzacja mia-
ła zapewnić spłatę tylko około 20 proc. 
sumy wszystkich wcześniejszych dłu-
gów bez żadnych odsetek. Ten argument 
zadziałał. Zdarzenie pokazało jednak, 
jak niepewna prawnie jest sytuacja 
upadłego – na skutek niejasności prawa, 
błędów w legislacji i błędów w interpre-
tacji prawa, popełnianych nawet przez 
Sąd Najwyższy – a także jak wiele zależy 
od determinacji i stanowczości, czasem 
też od stanowczej porady prawnej po-
dejmującej jednoznacznie trudny temat. 

Z biegiem czasu wierzyciele przesta-
li w istotnych sprawach kwestionować 
stanowisko Spółki. Po kilku znacznych 
trzęsieniach ziemi sprawa zaufania zo-
stała postawiona poza oficjalną dysku-
sją. Jako oficjalny fundament negocjacji 
udało się przeforsować zasadę zaufania 
wobec Spółki. Spółka zaczęła też ufać 
wierzycielom, że wspomogą ją w jej wy-
siłkach restrukturyzacyjnych, mimo na-
rzucenia twardych i często uciążliwych 
warunków restrukturyzacji.

Negocjacje
Największym atutem PBG od dnia zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
z możliwością zawarcia układu, z któ-
rego zdaliśmy sobie sprawę już z chwi-
lą podjęcia prac nad układem, było to, 
że kluczowa część majątku PBG nie 
była obciążona zabezpieczeniami rze-
czowymi, tj. hipotekami, zastawami 
i  przelewami na zabezpieczenie. Ten 
stan wyjściowy bardzo różnił PBG od 
innych restrukturyzujących się spółek 

w podobnych warunkach. Wierzyciele 
nie mogli łatwo podejmować egze-
kucji z  posiadanych zabezpieczeń na 
majątku PBG. Niestety, ta możliwość 
powinna stanowić powód do głębokiej 
refleksji dla legislatorów, zwłaszcza że 
nowe prawo restrukturyzacyjne, które 
wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., znów 
tej sprawie nie poświęca miejsca, na ja-
kie zasługuje. Ochrona majątku przed 
wszystkimi, o  jakimkolwiek charakte-
rze, czynnościami prowadzącymi do 
zaspokojenia wierzyciela poza postępo-
waniem i decyzją sądu upadłościowego 
powinna być szczelna, a czynności wie-
rzycieli zmierzające do naruszenia tej 
zasady – zakazane i bezskuteczne. 

Z uwagi na szczęśliwą sytuację Spółki 
niemal wszyscy duzi wierzyciele musieli 
się poddać ogólnym regułom postępo-
wania. Co nie znaczy, że niektórzy zna-
czący wierzyciele nie próbowali sięgać 
po majątek Spółki w toku postępowania 
i obok postępowania, a także domagać 
się ustanowienia zabezpieczeń jako 
warunku wstępnego prowadzenia ne-
gocjacji. Przez pewien okres kryzys tego 
rodzaju dotknął nawet grupę głównych 
wierzycieli finansowych, którzy pro-
wadzili ze Spółką negocjacje. Żądanie 
zabezpieczenia wierzytelności ukła-
dowych przed głosowaniem było tak 
stanowczo wyrażane przez doradców 
wierzycieli finansowych i nich samych, 
że dopiero opinia prof. Rafała Adamusa 
i wsparcie przewodniczącego rady nad-
zorczej mec. Macieja Bednarkiewicza 
pomogły uspokoić sytuację. Było to 
w styczniu 2015 r. – wydawałoby się, że 
już po przejściu wszystkich istotnych 
trudności etapu orientacji w procesie. 
W restrukturyzacjach nigdy jednak nie 
wiadomo, kiedy ani skąd przyjdzie nie-
spodziewany cios. 

Jeśli chodzi o sytuację domagania się 
przez wierzycieli wstępnych zabezpie-
czeń, bardzo łatwo doszliśmy z zarzą-
dem Spółki do porozumienia – Spółka 
nie będzie ustanawiać żadnych zabez-
pieczeń nadających się do zaspokaja-
nia poza procesem upadłości na swoim 
majątku i na majątku spółek zależnych 
dopóki układ nie zostanie przegłoso-
wany, a jego warunki zaakceptowane 
przez większość wierzycieli. To z pew-
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nością był zimny prysznic dla wielu 
wierzycieli, zwłaszcza finansowych. Do-
tychczas wierzyciele, w tym banki, byli 
przyzwyczajeni do innego traktowania. 
Taka postawa zarządu i właściwe zrozu-
mienie sytuacji opłaciły się po wielokroć. 
Służyć będą zresztą wszystkim stronom. 
Zawarty układ daje nie tylko możliwość 
swobodnego działania Spółce i jej spół-
kom zależnym, jest też zrównoważony 
w  zakresie zaspokojenia wierzytelno-
ści poszczególnych grup wierzycieli. 
Co jeszcze ważniejsze: z zabezpieczeń 
ustanowionych układem korzystają 
wszyscy wierzyciele, nie zaś wyłącznie 
wierzyciele finansowi, którzy siedzieli 
ze Spółką przy stole negocjacyjnym 
i  de facto przegłosowali układ. Tylko 
dzięki takiemu finałowi sprawy można 
wierzyć, że Spółka odzyskała swobodę 
podejmowania nowych projektów oraz 
ryzyka gospodarczego w granicach jej 
własnej rzeczowej oceny, co było i po-
zostaje warunkiem niezbędnym odzy-
skania zdolności do wykonania układu 
i prowadzenia dalszej dochodowej dzia-
łalności. 

Powyższe stanowi wielkie osiągnię-
cie Spółki, wynikające po części zresztą 
z rosnącego w toku procesu zaufania 
zarządu do doradców Spółki. Przyjęcie 
otwartej i równościowej wobec wierzy-
cieli perspektywy negocjowania było 
oczywiste i łatwe jako początkowa de-
klaracja wewnątrz zarządu i grupy do-
radców Spółki. Jednak w toku postępo-
wania, w wielu sytuacjach wielostronnej 
presji i nadmiernych żądań wierzycieli, 
graniczących czasem z szantażem eko-
nomicznym wobec Spółki, tę zasadę 
musieliśmy sobie wielokroć otwarcie 
powtarzać jako niepodlegającą odstęp-
stwom ani dyskusji pryncypialną zasadę 
i zasadniczy cel postępowania. Myślę, że 
możemy mieć satysfakcję z  osiągnię-
tego rezultatu, który ten cel realizuje: 
warunki układu są jawne i oczywiste, 
wszystkie opcje są dostępne wszystkim 
wierzycielom, żadna grupa nie domi-
nuje pozostałych wierzycieli ani Spółki. 
Trzeba też pamiętać, że osiągnięcie ta-
kiego rezultatu w największym stopniu 
uchroni Spółkę w dalszym toku postę-
powania od sprzeciwów i zaskarżania 
układu przez nielicznych wierzycieli, 

którzy głosowali przeciwko układowi. 
Jako doradcy w pełni popieramy racje 
Spółki w tej sprawie.

Trzeba też brać pod uwagę, że ne-
gocjowanie restrukturyzacji ma swo-
ją specyficzną dynamikę, a rozkład sił 
w rozmowach z grupą wierzycieli nie 
odpowiada rozkładowi sił w zwykłych 
bilateralnych negocjacjach w  wielu 
istotnych aspektach. W  rozmowach 
wierzyciela z dłużnikiem to zwykle wie-
rzyciel stoi na uprzywilejowanej pozy-
cji. Wydawałoby się, że w negocjacjach 
kilkunastu, kilkudziesięciu wierzycieli 
Spółka nie będzie miała żadnych szans 
na forsowanie swojego stanowiska. 
W restrukturyzacji, zwłaszcza w postę-
powaniu upadłościowym, występuje 
jednak paradoksalne zjawisko: to, co 
w normalnej relacji dłużnika z wierzy-
cielem jest słabością dłużnika, w postę-
powaniu restrukturyzacyjnym staje się 
jego relatywną przewagą. Zobowiąza-
nia o istotnej wielkości przysługujące 
wielu wierzycielom o  odmiennych, 
bywa że sprzecznych, interesach stają 
się w  znacznym stopniu problemem 
negocjacji po stronie wierzycieli i mię-
dzy wierzycielami, a dopiero w dalszej 
kolejności z dłużnikiem. Ten stan daje 
dłużnikowi kluczową i w praktyce czę-
sto nadrzędną pozycję w całym procesie 
restrukturyzacji, o ile wierzyciele nie są 
związani wstępnym sztywnym porozu-
mieniem. Na to jednak nie ma zwykle 
czasu ani możliwości. Wszystko dzieje 
się naraz i natychmiast. Gdy wierzycie-
le nie stanowią jednego frontu, dłużnik 
może z łatwością stać się inicjatorem 
kierunków restrukturyzacji i  w  pew-
nym stopniu arbitrem rozstrzygającym 
o  sprzecznych interesach wierzycieli. 
Wiele zależy od umiejętności układo-
wych zespołu negocjatorów dłużnika 
działających przed i za kulisami. Wiele 
także zależy od otwartości w formuło-
waniu celów i poglądów, jawności wyra-
żanych opinii, otwartości w komunikacji 
i przestrzeganiu pewnych zasad. 

Posługując się pewnym dalszym 
uproszczeniem, można też dodać, że 
w wielostronnych negocjacjach z wie-
rzycielami rola dłużnika jest inicju-
jąca i  porządkowa. Innymi słowy, to 
dłużnik wykazuje najwięcej inicjatywy 

z wszystkich stron biorących udział i to 
jego doradcy mają największą pracę do 
wykonania. Odbiorcami i recenzentami 
działań dłużnika stają się wierzyciele: 
instytucje finansujące, obligatariusze 
i  inni wierzyciele siedzący przy stole 
negocjacji, zwłaszcza gdy są liczni oraz 
niepowiązani z sobą lub gdy prowadzą 
negocjacje bez wyraźnego lidera. Tak 
właśnie było w  przypadku PBG. Prze-
wagę negocjacyjną zawsze warto roz-
poznać, rozumieć i w granicach niena-
ruszających celów ani zasad procesu 
warto z niej korzystać.

Branżowe powiedzenie mówi: „Mały 
dług jest problemem dłużnika, a duży 
staje się problemem wierzyciela”. To 
zdanie jest tylko częściowo prawdziwe. 
Dłużnik nie może z tego tytułu czerpać 
żadnej satysfakcji ani korzyści w toku 
postępowania restrukturyzacyjnego. Je-
śli zejdzie z tej ścieżki, z pewnością żad-
na restrukturyzacja nie będzie możliwa. 
Jak widać, po raz kolejny powróciliśmy 
do zasad. Wydaje się, że w  wypadku 
upadłości, która jest z natury sytuacją 
chaotyczną, narzucanie i przestrzega-
nie zasad jest fundamentalnym spoi-
wem i paliwem wszelkich porozumień.

W toku prawdziwych negocjacji, co 
nie stanowiło zaskoczenia dla zarządu 
PBG i doradców prawnych, zaangażo-
wane banki i instytucje nie umiały się 
pogodzić z ich bardziej pasywną rolą 
w procesie ani z brakiem praktycznych 
możliwości wymuszania na Spółce dzia-
łań i decyzji korzystnych dla banków 
i wierzycieli finansowych ogółem, nie 
zaś dla wierzycieli Spółki jako całości. 
Na artykułowane niemal do ostatniego 
momentu, czasem daleko idące żądania 
przyznania instytucjom finansowym 
specjalnych przywilejów, Spółka miała 
w każdym niemal przypadku jedną od-
powiedź: „Powróćmy do zasad, warunki 
układu muszą być jednolite dla wszyst-
kich wierzycieli i nie mogą dyskrymino-
wać żadnego z nich”. To właśnie zdanie 
było chyba najczęściej powtarzane w sy-
tuacjach trudnych i krańcowo trudnych 
w toku ponad trzyletnich negocjacji. Słu-
żyło ono również temu, by studzić emo-
cje pojawiające się na każdym etapie po 
obu stronach – w końcu rozmawialiśmy 
o 3 mld zł. 

Sytuacja strategiczna Spółki zmie-
niała się też w toku negocjacji. Względna 
przewaga wierzycieli nie rosła w związ-
ku z długością negocjacji. Można wręcz 
powiedzieć, że zmęczenie procesem 
w większym stopniu dotyczyło strony 
wierzycieli, a  po stronie Spółki domi-
nowały nieustępliwość i determinacja. 
Względna przewaga wierzycieli ujaw-
niła się natomiast w momencie, kiedy 
zaczęło być oczywiste, w  jakiej dacie 
negocjacje muszą się zakończyć. 

W  kwietniowym terminie głosowa-
nia, wstępnie wyznaczonym, nacisk na 
Spółkę nie był jeszcze zbyt wielki. Wiele 
problemów i wspólnych interesów było 
w  tamtym okresie nierozpoznanych 
przez wierzycieli i ich doradców, sytu-
acja stawała się mniej korzystna dla 
Spółki w okresie poprzedzającym dru-
gi termin głosowania wyznaczony na 
pierwsze dni sierpnia 2015 r. Z  jednej 
strony Spółka była zdeterminowana 
zakończyć negocjacje i zawrzeć umowy 
zapewniające skuteczną restrukturyza-
cję oraz głosowanie wierzycieli za ukła-
dem. Z drugiej strony przerwa de facto 
w negocjacjach trwająca od początków 
maja do końca czerwca była korzystna 
dla Spółki, bo sporne tematy zostały 
odłożone na jakiś czas przez wszystkie 
strony. Skracający się z każdym dniem 
okres do dnia głosowania pozwalał są-
dzić, że wiele tematów niezałatwionych 
znajdzie rozwiązanie kompromisowe 
nadal korzystne dla Spółki. 

Po wznowieniu negocjacji nad do-
kumentami restrukturyzacyjnymi 
w początkach lipca przełomowe zna-
czenie dla poprawy sytuacji wierzy-
cieli miało wytypowanie Banku Pekao 
SA na agenta emisji obligacji i agenta 
zabezpieczeń reprezentowanego przez 
mec. Radosława Groneta, mec. Magda-
lenę Bachledę-Księdzularz oraz mec. 
Antoniego Libiszowskiego. Negocjacje 
z jednym podmiotem, w dodatku zde-
terminowanym do zapewnienia sobie 
bezpiecznej pozycji prawnej i  bizne-
sowej, stały się trudniejsze. Z letargu 
obudzili się też obligatariusze repre-
zentowani jako grupa przez kancela-
rię DFJ i mec. Jarosława Dubińskiego 
oraz kancelarię Clifford Chance, czyli 
mec. Miłosza Gołąba i mec. Iwo Klije-

wicza reprezentujących banki wierzy-
cieli. Prawnicy zaczęli uważniej czytać 
wszystkie wcześniej przygotowywane 
przez siebie i zdawałoby się już wyne-
gocjowane umowy. Zasadniczym zmia-
nom merytorycznym, anonsowanym 
zawsze jako „zmiany redakcyjne” lub 

„dostosowawcze do zmienionych prze-
pisów prawa”, nie było końca. Spółka 
nie miała się czym bronić. W końcu to 
ona chciała zawrzeć układ. Na szczęś-
cie lipiec miał tylko 31 dni. Gdyby miał 
więcej, sytuacja negocjacyjna stawa-
łaby się z każdym dniem trudniejsza. 
W  ostatnim tygodniu lipca dogranie 
wszystkich szczegółów technicznych 
przeniosło szczęśliwie oręż negocjacji 
z pryncypiów na szczegóły niezbędne 
do domknięcia transakcji. Ostatecznie 
wynegocjowany kompromis można 
uznać z całym szacunkiem za sukces 
wszystkich zaangażowanych stron.

Akcjonariusz	i	consigliere	
W  upadłości z  możliwością zawarcia 
układu zarząd i doradcy spółki chronią 
interesy spółki, ale też wszystkich wie-
rzycieli, jako pewnego ogółu interesariu-
szy, co wcześniej już było podkreślone. 
Ten stan wymusza działanie fair wobec 
każdego w procesie. Prawnicy reprezen-
tujący spółkę w  takim postępowaniu 
mają jednak zadanie szczególne, na 
każdym etapie muszą uwzględniać, że 
na równi z interesami masy upadłości 
chronione powinny być także interesy 
akcjonariuszy. W końcu zamiana długu 
na akcje w największym stopniu doty-
ka właśnie akcjonariuszy spółki i  ich 
interes powinien być należycie repre-
zentowany. 

Reprezentacja interesów głównego 
akcjonariusza Spółki – Jerzego Wiśniew-
skiego – została powierzona Pani Mece-
nas Helenie Fic. Dla doradców prawnych 
Spółki było to szczęśliwe rozwiązanie, 
bo, po pierwsze, uwolniło zespół Weil 
od zadania w praktyce niemożliwego – 
połączenia i zrównoważenia interesów 
wszystkich grup: wierzycieli, Spółki 
i  akcjonariuszy. Po drugie, formalna 
reprezentacja akcjonariuszy w proce-
sie restrukturyzacji i wyraźne artyku-
łowanie interesów akcjonariuszy poma-
ga prawnikom i doradcom skutecznie 

reprezentować przed wierzycielami 
interesy spółki. Dobrze mieć wsparcie 
za plecami. Obecność doradców akcjo-
nariuszy w pewien sposób neutralizo-
wała przewagę słusznościową wierzy-
cieli. Gdy jest się jedynym doradcą po 
stronie spółki, bardzo trudno odpiera się 
argumenty wierzycieli zbudowane na 
sylogizmie: „Należy nam się… i jeszcze 
więcej, bo jest to uczciwe, bo tracimy 
na restrukturyzacji najwięcej”. Głos ak-
cjonariuszy pozwala przyjąć inną per-
spektywę w negocjacjach: „Straciliście, 
zanim spółka ogłosiła upadłość, teraz 
możecie zyskać, jeśli będziemy współ-
pracować”. Jak widać z tego przykładu, 
udział akcjonariuszy, zwłaszcza więk-
szościowych, jest nie do przecenienia 
w procesie restrukturyzacji.

Restrukturyzację można określić 
jako sumę obustronnych działań za-
czepnych i wytwarzania małych kryzy-
sów, z których z każdego trzeba wyjść 
obronną ręką. Na co przykłady wskazy-
waliśmy powyżej, omyłka na drobnym 
etapie prac mogła nas kosztować nie-
powodzenie procesu i likwidację Spółki 
lub oddanie jej w  pełni pod kontrolę 
wierzycielom. 

Ostatecznie można postawić praw-
dopodobną tezę, że restrukturyzacja, 
w której wierzyciele uzyskują kontrolę 
nad wszystkimi aspektami funkcjo-
nowania spółki, będzie dla wierzycieli 
restrukturyzacją równie niekorzystną 
jak jej brak w ogóle. Jeśli nie utrzyma 
się właściwej relacji między wierzyciela-
mi a zarządem spółki i akcjonariuszem 
zachowującym realną motywację do 
doprowadzenia układu do etapu wy-
konania, spółka jak łódź pozbawiona 
sternika rozbije się o najbliższe skały. 
Kładąc na szali wiedzę i doświadczenie, 
jak prowadzić proces skutecznie i bez 
opóźnień, wiedzieliśmy, jak ważny jest 
wynik – żadna z osób reprezentujących 
Spółkę nie zaakceptowałaby rezultatu 
negocjacji ani działań prawnych pro-
cesowych i  pozaprocesowych, które 
byłyby korzystne tylko dla jednej grupy 
uczestników. 

Podsumowując – udana restruktu-
ryzacja musi być sukcesem także dla 
akcjonariuszy. Wyważenie proporcji 
między wszystkimi grupami intere-
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sariuszy świadczy o  właściwej repre-
zentacji wszystkich grup w  procesie, 
a w przypadku osiągnięcia zadowala-
jących rezultatów stanowi również do-
wód znajomości dziedziny prawa, którą 
doradcy się zajmowali i dobrze świadczy 
o opanowaniu wszystkich praktycznych 
aspektów zawodu doradcy, negocjatora, 
pełnomocnika i powiernika. 

Kontrakty	
Rozpoczynając prace wspólnie z zarzą-
dem PBG, należało w jednym z pierw-
szych kroków pomóc zarządowi oddzie-
lić i  ochronić kontrakty Spółki, które 
mogły i powinny być realizowane bez 
przeszkód od tych, które mogły być za-
grożone i tych, które na skutek np. ujem-
nej rentowności nie mogły być w ogóle 
zrealizowane. Prawnicy zostali włączeni 
w prace dotyczące zwłaszcza tej drugiej 
grupy kontraktów – spraw zagrożonych. 

Pojawienie się znaczącej liczby 
istotnych kontraktów, które stały się 
zagrożone lub przestały być realizowa-
ne, zaowocowało w  niedługim czasie 
znaczącą liczbą zgłaszanych roszczeń 
od instytucji gwarantujących wykony-
wanie kontraktów przez Grupę. PBG 
miało to nieszczęście, że wiele gwa-
rancji wystawianych na rzecz swoich 
spółek poręczała instytucjom, które te 
gwarancje wystawiały. Do tego wszyst-
kiego dochodziły bardzo trudne i cza-
sochłonne rozliczenia z konsorcjantami 
zamawiającymi roboty budowlane oraz 
z  podwykonawcami, które trwały od 
końca 2012 do połowy 2014 r. 

W 2012 i 2013 r. PBG prowadziło ne-
gocjacje z PERN „Przyjaźń” oraz z Za-
kładem Inwestycji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w sprawie ter-
minów realizacji wcześniej zawartych 
kontraktów zagrożonych na skutek 
ogłoszenia upadłości Spółki. Obie spra-
wy zakończyły się szczęśliwie bez kon-
sekwencji dla Spółki.

Negocjacje w  sprawie zwolnienia 
zajęć i wstrzymania egzekucji z nieru-
chomości Spółki i jej spółek zależnych 
były prowadzone także z Banco Espirito 
Santo oddział w Polsce oraz z Nordea 
Bankiem. Tylko jedne zakończyły się 
ugodą w 2013 r. Negocjacje z BESI trwały 
do 2015 r. i nie zostały sfinalizowane do 

daty głosowania układu, choć zawarty 
układ prawdopodobnie spowoduje ich 
dalszą bezprzedmiotowość.

Szczególnie trudne z  kolei były 
rozmowy z  PGNiG i  konsorcjantami 
PBG dwóch inwestycji realizowanych 
na PGNiG – podziemnego magazynu 
gazu w  Wierzchowicach oraz kopal-
ni ropy naftowej i  gazu ziemnego 
Lubiatów-Międzychód-Grotów. W  ne-
gocjacjach tych, oprócz kontrahentów, 
uczestniczyły też ING Bank Śląski oraz 
PZU. Sprawy były na tyle skomplikowa-
ne, że toczyły się jeszcze w drugiej poło-
wie 2014 r. W wielostronne negocjacje 
i  postępowania włączone były, poza 
trzema konsorcjantami PBG, samą 
spółką PGNiG, jeszcze PZU, Commerz-
bank i Bank ING. Mimo zawarcia dwóch 
ugód do pełnego rozliczenia nie doszło. 
Te rozmowy szły jak po grudzie. Wyne-
gocjowanie tylko jednej ugody zajęło 
przeszło rok.

Odrębnie były prowadzone nego-
cjacje w sprawie zawarcia ugód z Na-
rodowym Centrum Sportu w  związ-
ku z  budową Stadionu Narodowego 
oraz z  Główną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad w związku z budową 
63,9 km odcinka autostrady A1 z Toru-
nia do Kowala na granicy województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz w  związ-
ku z budową odcinka autostrady A4 na 
odcinku od węzła Tarnów Krzyż do Wę-
zła Dębica Pustynia długości 34,7 km. 
W obu sprawach spornych, mimo kom-
promisowego stanowiska Spółki w spra-
wie wzajemnych rozliczeń, nie zawarto 
ugód z zamawiającymi. 

Podobnych spraw z pewnością było 
więcej. Szczególnie drażliwe były te na 
styku PBG z działalnością spółek z grupy 
PBG, które również ogłosiły upadłości. 
Nie o wszystkich sprawach się dzisiaj 
jeszcze pamięta i nie o wszystkich może-
my tutaj opowiedzieć. Wystarczy zwró-
cić uwagę, z jaką komplikacją materii 
mieliśmy do czynienia. Nie zajmowali-
śmy tylko tym, co stanowiło przyczynę 
i  istotę postępowania upadłościowe-
go. Zajmowaliśmy się PBG w sytuacji 
upadłości. Można to nazwać kryzysem 
w kryzysie. 

Ze spraw znaczących, mimo wielu 
ponawianych prób zawarcia kompro-

misu we wszystkich sprawach spornych, 
nierozliczone do końca postępowania 
upadłościowego pozostały roszczenia 
z tytułu wykonania przez Spółkę robót 
budowlanych dla Ministerstwa Spor-
tu i spółki Narodowe Centrum Sportu 
w  związku z  budową Stadionu Naro-
dowego, a także rozliczenie z Główną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
w związku z roszczeniami wzajemny-
mi związanymi z  budową odcinków 
autostrady A1 i A4. Wielką obawą po-
zostawało, czy wskutek takiej sytuacji 
wierzyciele, nazwijmy ich państwowymi 
(stationes fisci), zechcą zagłosować za 
układem. Przyjęcie układu wymagało 
pozyskania największej liczby głosów 
za tym rozwiązaniem. Skarb Państwa 
i jego rozmaite agencje są znane z nie-
chęci do dobrowolnej redukcji należ-
ności państwowych. Przypisuje się im 
równie często brak rozróżnienia między 
kwestiami formalnymi a interesem eko-
nomicznym Skarbu Państwa. Było to 
dość niepokojące, gdyż Minister Sportu 
i GDDKiA zgłosiły roszczenia do masy 
przekraczające kilkaset milionów zło-
tych każde i gdyby dopisać te roszczenia 
do listy wierzytelności, w całości mie-
libyśmy do czynienia ze sprawą wartą 
więcej niż 4 mld zł.

Dnia 3 sierpnia tylko GDDKiA głoso-
wała przeciwko układowi, na szczęście na 
liście wierzytelności jej roszczenie nie sta-
nowiło bardzo istotnej pozycji, gdyż sę-
dzia komisarz uznał tylko znikomą część 
zgłoszonej kwoty. Zaskakująco natomiast 
pozytywnie w tym kontekście Spółka i do-
radcy odnotowali to, że Minister Spor-
tu reprezentujący interesy NCS złożył 
na zgromadzeniu wierzycieli w  dniu 
4 sierpnia głos za przyjęciem układu. Było 
to jedno z ważnych wydarzeń w trakcie 
głosowania układu i z pewnością duża 
nagroda dla zarządu PBG za długotrwa-
łe wysiłki zmierzające do angażowania 
wierzycieli w  proces restrukturyzacji 
Spółki i zachęcanie do zawierania ugód 
oraz przyjmowania propozycji układo-
wych jako rozwiązania przyszłościowego, 
korzystnego dla Spółki i jej wszystkich 
wierzycieli. Po odnotowaniu tego głosu 
w protokole posiedzenia przez sędziego 
komisarza przedstawiciele Spółki, innych 
wierzycieli i wszyscy doradcy, w tym do-

radcy wierzycieli, obecni przy głosowa-
niu poczuli, że zrobiony został kolejny 
ważny krok przybliżający szczęśliwy 
finał sprawy. 

Czarna	owca	
Ogłoszenie upadłości wykluczyło PBG 
z możliwości ubiegania się o nowe za-
mówienia drogą przetargów publicz-
nych. Dla innych spółek mógłby to być 
koniec działalności. Dla PBG to była 
szansa. W  porozumieniu z  prezesem 
Jerzym Wiśniewskim Spółka utworzy-
ła podmiot powiązany z PBG – spółkę 
PBG oil and gas, która miała stanowić 
siłę napędzającą pozyskiwanie nowych 
kontraktów, za których realizację PBG 
oil and gas i grupa PBG odpowiadały-
by wspólnie. Część zleceń mogła być też 
kierowana do RAFAKO. 

Plan, uznany za ratunkowy, został 
zrealizowany. Prezes Jerzy Wiśniewski 
wyposażył PBG oil and gas w kapitał 
niezbędny do uruchomienia działalno-
ści, jednocześnie zgodził się... sprzedać 
swoją inwestycję PBG po zakończeniu 
postępowania upadłościowego i  po 
zwrocie sum wydatkowanych na do-
kapitalizowanie PBG oil and gas. Wie-
rzyciele PBG byli początkowo nieufni 
i co do samej idei, i co do warunków 
inwestycji PBG w spółkę PBG oil and 
gas, w tym nie okazywali zaufania do 
większościowej pozycji prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego w kapitale PBG oil and 
gas, wyrażali także wątpliwości co do 
płynnych zasad współpracy między 
PBG a  jej spółką stowarzyszoną. Nie 
było jednak lepszej drogi dla ochrony 
zdolności kontraktowania grupy PBG, 
pomimo ponawianych obaw o  moż-
liwość „wysysania” gotówki i  zleceń 
przez spółkę PBG oil and gas kosztem 
grupy PBG.

Aby położyć kres wszystkim wcześ-
niejszym obawom i domysłom, w umo-
wie restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 
31 lipca 2015 r. Jerzy Wiśniewski zgodził 
się przenieść swoje udziały PBG oil and 
gas do PBG w dacie uprawomocnienia 
się układu i poczekać na zapłatę za te 
udziały do dnia, gdy PBG wykona układ. 
Ta słuszna i hojna decyzja podjęta bez 
większego wahania stanowiła rów-
nież kolejny test podnoszący zaufanie 

wierzycieli do procesu restrukturyza-
cji PBG. Prezes Jerzy Wiśniewski, PBG 
i wierzyciele zawarli fair deal.

Czas	jak	powietrze
„Czas to pieniądz”  – w  sytuacji PBG 
powiedzenie to nabrało podwójnego 
znaczenia: upływający czas to była 
obawa o  dostęp powietrza. Po pierw-
sze, długie postępowanie upadłościowe 
i brak zaufania ze strony kontrahentów 
utrudniały Grupie kontraktowanie. Po 
drugie, niedostępność nowych kontrak-
tów drenowała Spółkę z ograniczonych 
zasobów gotówki i majątku mogącego 
podlegać szybkiej zamianie na pienią-
dze potrzebne Spółce do dokończenia 
restrukturyzacji i  do realizacji bieżą-
cych kontraktów. Przez ponad trzy 
lata Spółka obywała się bez dostępu do 
finansowania zewnętrznego, gdyż drzwi 
banków i rynek finansowania dłużnego 
były i są nadal zamknięte dla niej.

Najdłużej tocząca się pojedyncza 
procedura w  trakcie postępowania 
upadłościowego to ustalanie listy wie-
rzytelności układowych Spółki, co było 
zadaniem nadzorcy sądowego i sądu 
upadłościowego przede wszystkim. Ka-
lendarz restrukturyzacji w praktyce za-
leżał w całości od tego jednego zadania. 

Na wczesnym etapie sporządzania 
listy wierzytelności spółka podjęła kil-
ka dobrych taktycznych decyzji, któ-
re usprawniły ten proces i zmniejszy-
ły, i tak wcale pokaźną, liczbę sporów 
i sprzeciwów oraz zażaleń wynikłych 
w trakcie ustalania listy. 

Pierwsza decyzja taktyczna Spół-
ki była taka, aby w przypadkach, gdy 
pewne okoliczności faktyczne i prawne 
mogły przemawiać na korzyść wierzy-
ciela, który mógłby nie zostać wpisany 
na listę, jednak spółka nie uznawała 
wierzytelności, co do zasady Spółka po-
stanowiła godzić się z wpisaniem takich 
wierzytelności na listę przez nadzorcę 
sądowego według jego uznania. Spółka 
nie uznawała wierzytelności, ale też nie 
skarżyła listy. Oczekiwaniem Spółki było 
to, że taka taktyka procesowa skróci po-
stępowanie sądowe w sprawie przyjęcia 
listy. Spółka nie będzie z kolei zmuszona 
do formalnego uznania ani odrzucenia 
wierzytelności, wychodząc z założenia 

(słusznego), że lista wierzytelności nie 
będzie w  takiej sytuacji ostatecznym 
dowodem istnienia wierzytelności i nie 
będzie stanowiła wiążącego środka do-
wodowego przeciwko Spółce. Wszelkie 
spory będą mogły zostać rozstrzygnięte 
poza tokiem postępowania upadłościo-
wego.

Druga decyzja taktyczna była taka, 
że w sytuacjach, kiedy Spółka w ogóle 
nie uznawała zgłoszonej wierzytelno-
ści oraz gdy jej wpisanie na listę wie-
rzytelności mogło narazić Spółkę na 
niezatwierdzenie układu, a  nadzorca 
nie wpisał takiej wierzytelności na listę, 
w  przypadku gdy wierzyciel zgłaszał 
sprzeciw od niewpisania jego wierzy-
telności na listę, Spółka nie wdawała 
się w spór z wierzycielem co do meri-
tum. Z tego powodu w postępowaniach 
zażaleniowych Spółka nie zgłaszała ani 
nie przedstawiała własnych wniosków 
dowodowych, ani nie zajmowała sta-
nowiska co do argumentów i dowodów 
drugiej strony. Spółka w każdym takim 
wypadku pozostawiała rozstrzygnięcie 
sprzeciwu w pełni inicjatywie dowodo-
wej wierzyciela i w pełni autonomicznej 
decyzji sądu. 

Powód był dość prosty: gdyby Spółka 
zaangażowała się w dowodzenie i roz-
strzyganie o  tym, czy wierzytelność 
istnieje czy nie i czy w związku z tym 
powinna być wpisana na listę, proces 
weryfikacji listy przez sąd przekształ-
ciłby się de facto w  proces sądowy 
z wszystkimi jego wymogami formalny-
mi i czasokresem liczonym w latach. Po-
stanowienie Spółki o pozostawaniu poza 
sporem okazało się wyjściem najlepszym 
z możliwych. Gdy Główna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Narodowe 
Centrum Sportu składały do akt segre-
gatory pełne dokumentów i prywatnych 
opinii, Spółka nie przedstawiła żadnego 
dowodu i odmówiła wdania się w spór. 
Było to działanie zaskakujące, zwłaszcza 
dla zainteresowanych wierzycieli, jed-
nak w pełni skuteczne. Sąd dość szybko 
rozstrzygnął o sprzeciwach tych wierzy-
cieli, a sąd odwoławczy równie szybko 
orzekł w sprawie ich zażaleń. Ogromna 
większość wierzytelności zgłoszonych 
przez tych wierzycieli nie została wpi-
sana na listę. 
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Po tych rozstrzygnięciach wszyscy 
odetchnęliśmy z ulgą. Plan, choć ryzy-
kowny, zadziałał, a okres przygotowań 
do daty głosowania układu ogromnie 
się skrócił w stosunku do naszych obaw, 
z jakimi mierzyliśmy się na wstępie tego 
etapu. 

Z dzisiejszej perspektywy można oce-
nić, że działanie Spółki było praktyczne, 
mądre i skuteczne. Sporządzanie listy 
wierzytelności obejmującej wierzycieli 
uprawnionych do głosowania i tak trwa-
ło prawie trzy lata. Spośród wierzytel-
ności nieuznanych przez Spółkę sąd 
uwzględnił na liście tylko nieznaczną 
część. Sprzeciwy i  zażalenia były roz-
strzygane bez zbędnej zwłoki. To wszyst-
ko razem pozwoliło sądowi zatwierdzić 
w dniu 9 grudnia 2014 r. pierwszą i pod-
stawową listę wierzytelności, a wkrótce 
po tym oznaczyć pierwszy termin gło-
sowania na końcówkę kwietnia 2015 r.

Zagrożone	15%	
Zatwierdzenie pierwszej listy wierzytel-
ności otworzyło Spółce drogę do głoso-
wania i zawarcia układu. Skrupulatne 
liczenie wierzycieli potencjalnie popie-
rających układ i przeciwnych układo-
wi na pierwszej liście wskazywało, że 
porozumienie może zostać zawarte. Za 
układem mogła głosować większość 
wierzycieli posiadających więcej niż 
dwie trzecie wierzytelności objętych 
nim przynajmniej w jednej grupie wie-
rzycieli, jak również w stosunku do ogól-
nej sumy wierzytelności układowych. To 
była pierwsza dobra wiadomość. Druga 
formalnie nawet ważniejsza, że wierzy-
telności sporne stanowiły mniej niż 15% 
ogółu zgłoszonych wierzytelności. 

Informacja o  takim stanie sprawy 
dodała wiary i entuzjazmu wszystkim 
członkom teamu PBG, którzy orien-
towali się, w  czym tkwią największe 
zagrożenia układu. Gdyby suma spor-
nych wierzytelności była wyższa niż 15%, 
układ nie mógłby być zawarty, a Spółkę 
czekałaby najprawdopodobniej likwi-
dacja. Po przyjęciu listy wierzytelności 
droga do układu wydawała się otwarta 
i prostsza. Natomiast codzienna obawa, 
że zatwierdzanie kolejnych uzupełniają-
cych list wierzytelności zmieni stosunek 
wierzytelności spornych do pozostałych, 

towarzyszyła wszystkim uczestnikom 
aż do dnia głosowania. 

Co prawda wszystkie rzeczowe ar-
gumenty prawne przemawiały za inter-
pretacją Spółki i opinią mec. Konrada 
Syrycy, że dla ustalenia progu 15% mia-
rodajna jest pierwsza lista wierzytelno-
ści i postanowienie sędziego komisarza 
o  wyznaczeniu pierwszego terminu 
zgromadzenia wierzycieli na podstawie 
tej listy, to nie można było całkowicie po-
minąć innych interpretacji, zwłaszcza że 
nie wiedzieliśmy, jakie stanowisko i ja-
kie argumenty mogą trafić do sędziego 
komisarza. 

Test	wiarygodności
Równocześnie prowadzone były dzia-
łania zmierzające do powstrzymania 
wierzycieli od zgłaszania roszczeń do 
głównych składników majątku i prowa-
dzenia „dzikiej” egzekucji. Na celowniku 
wierzycieli pojawiło się RAFAKO. Utrzy-
manie RAFAKO stało się strategicznie 
najważniejszym zadaniem, gdyż pozo-
stanie tej spółki w grupie PBG gwaranto-
wało zachowanie majątkowej zdolności 
do wykonania przyszłego układu przez 
PBG. W końcu spora część działalności 
PBG polegała na integrowaniu plano-
wania i wykonawstwa kontraktów przez 
podmioty z grupy PBG i przez konsor-
cjantów, natomiast majątek rzeczowy 
PBG nie miał podstawowego znaczenia 
w działalności spółki matki. Należało 
walczyć o RAFAKO.

RAFAKO to perła w koronie inwesty-
cji finansowych PBG. Z  tego względu 
wierzyciele żądali przeniesienia akcji 
PBG do Polski, przeciwko czemu nikt nie 
oponował, ale wszyscy wskazywaliśmy 
na potrzebę większej ilości czasu, gdyż 
przenoszenie akcji z kraju do kraju i roz-
liczanie transakcji za 300 – 460 mln zł 
nie było i nigdy nie jest sprawą prostą. 
Nie było to proste zwłaszcza dla spółki 
w  upadłości działającej pod czujnym 
i  wnikliwym okiem nadzorców sądo-
wych PBG. 

Niemal gwoździem do trumny wszel-
kich planów restrukturyzacji na począt-
kowym etapie okazała się wiadomość, 
która spadła jak grom z jasnego nieba, 
że spółka Multaros, będąca bezpośred-
nim właścicielem pakietu kontrolnego, 

obciążyła wszystkie posiadane przez 
siebie akcje RAFAKO zastawem. Dla 
wierzycieli mógłby to być punkt zwrotny. 
Wierzyciele finansowi byli gotowi odejść 
od stołu. Wiarygodność Zarządu PBG 
spadła niemal do zera. W tym momencie 
głos prawników miał znaczenie. Ustalo-
no z zarządem PBG, że Multaros podej-
mie wszystkie kroki, żeby zastaw na ak-
cjach RAFAKO uchylić. Zarząd i doradcy 
swoją reputacją gwarantowali wierzy-
cielom, że tak się stanie. Wiele spotkań 
z wierzycielami odbyło się na przełomie 
roku 2012 i 2013 w minorowych nastro-
jach i przy całkowitym braku zaufania, 
z  tą jedną nadzieją, że powtarzanie 
przez zarząd zapewnień o dążeniu do 
zapewnienia procesowi przejrzystości 
i przewidywalności działań po stronie 
Spółki przyniesie skutek. Za radą praw-
ników po wygaszeniu zastawu Multa-
ros zarząd niezwłocznie zdecydował 
się zaproponować wierzycielom za-
staw na akcjach RAFAKO o charakterze 
standstill – tj. umowy uniemożliwiającej 
przejęcie akcji RAFAKO przez wierzycieli, 
lecz gwarantującej im, że żadne inne 
obciążenie nie będzie ustanowione na 
akcjach RAFAKO do zakończenia po-
stępowania. W tym momencie zaufanie 
zaczęło wracać, wierzyciele odstąpili 
ostatecznie od żądania ustanawiania 
zabezpieczenia na ich rzecz na akcjach 
RAFAKO. Rozmowy wróciły na w miarę 
normalne tory.

Temat akcji RAFAKO, ich przeniesie-
nia przez Multaros do PBG i zabezpie-
czenia za ich pomocą wykonania układu, 
przewijał się do końca negocjacji. Jed-
nak w sferze budowania wzajemnego 
zaufania pozytywne rozwiązanie kryzy-
su związanego z obciążeniem akcji RA-
FAKO przez Multaros i rezygnacją przez 
wierzycieli z uzyskania tymczasowego 
zastawu na tych akcjach stanowiło prze-
łom w postrzeganiu Spółki i jej zarządu 
przez wierzycieli. Do momentu zażeg-
nania kryzysu związanego z akcjami 
RAFAKO wiarygodność zarządu oscy-
lowała w okolicach zera. Po rozwiąza-
niu zasadniczego problemu negocjacji 
wiarygodność zarządu zaczęła rosnąć, 
bo okazało się, że powtarzane słowa 
oznaczają konkretne działania. Kryzys 
wokół akcji RAFAKO bardzo mocno 

zaowocował w kolejnych etapach, bo 
trzeba powiedzieć, że w restrukturyzacji 
zaufanie jest wszystkim – najważniejszą 
walutą i najlepszym spoiwem wszyst-
kich interesów. 

To	wszystko	bierzemy	osobiście
Kluczowymi gwarantami przebiegu 
i  kontynuacji procesu stały się szyb-
ko dwie nowo powołane członkinie za-
rządu  – Bożena Ciosk i  Kinga Bana-
szak-Filipiak, które zdołały w krótkim 
czasie udowodnić, że wszystkie słabo-
ści Spółki mogą zostać przeobrażone 
w walutę wymienną służącą do ochro-
ny interesów wszystkich wierzycieli. 
Okazało się, że wystarczy postępować 
fair i być otwartym na wnioski, oceny 
i na krytykę, bywało często – niezasłu-
żoną, żeby proces zaczął się toczyć i na-
bierać rozpędu. Najważniejsze w tym 
wszystkim było to, że w momentach 
trudnych – nacisku okoliczności i kry-
tyki zarówno z zewnątrz, co natural-
ne, jak i z wewnątrz organizacji – była 
jedna osoba, która wspierała zarząd 
oraz kurs obrany na początku. Osobą 
tą był główny akcjonariusz PBG Jerzy 
Wiśniewski. Prezes Wiśniewski posta-
nowił też w trakcie procesu włączyć się 
do niego osobiście. Zrezygnował z wy-
godnego fotela prezesa rady nadzor-
czej. Zdecydował się wejść do zarządu, 
pełnić funkcję jego prezesa i pozostać 
na tym stanowisku do zakończenia re-
strukturyzacji. 

Decyzja o osobistym włączeniu się 
w proces restrukturyzacji Jerzego Wiś-
niewskiego wskazuje inny ważny kon-
tekst restrukturyzacji  – decyzje i  kie-
runki w restrukturyzacjach są bardzo 
często pochodną osobistych decyzji, 
stanowisk i determinacji pojedynczych 
osób. Każda restrukturyzacja potrzebu-
je lidera. Biznesowym liderem restruk-
turyzacji PBG po stronie spółki był od 
samego początku twórca PBG Jerzy 
Wiśniewski. Procesem restrukturyza-
cji zarządzały pozostałe członkinie. Po 
stronie finansowej doradzali  – PwC 
i Fedele di Maggio, po stronie prawnej 
Weil. Po stronie obligatariuszy tę samą 
funkcję spełniały kancelarie DFJ oraz 
Clifford Chance. Po stronie Banku Pe-
kao – który pod koniec procesu został 

powołany na agenta obligacji – była to 
kancelaria Greenberg Traurig. Wszyst-
kie osoby, które były włączone w proces, 
odcisnęły na nim indywidualne piętno 
i wkład każdego z liderów jest odzwier-
ciedlony w warunkach restrukturyzacji 
zawartych w układzie oraz towarzyszą-
cych mu umowach, łącznie z  warun-
kami emisji obligacji restrukturyza-
cyjnych. 

Nie stanowi odstępstwa od tej ogól-
nej reguły wpływ sędziego komisarza. 
Trudno przecenić znaczenie jego oso-
bistej postawy, zaangażowania, deter-
minacji i upartego dążenia do uwzględ-
niania zasadnych oczekiwań wierzycieli 
przy uwzględnieniu sytuacji dłużnika 
w toku postępowania upadłościowego. 
Restrukturyzacja PBG to w znaczącym 
wymiarze także sukces polskiego sądow-
nictwa upadłościowego, a osobiście bę-
dzie to sukces sędziego sądu upadłościo-
wego w Poznaniu, sędziego komisarza 
SSR Łukasza Lipowicza.

Gra	solo	i	w	zespole
Restrukturyzacja to także suma drob-
nych kroków i  działań, które przera-
dzają się w duże kroki naprzód. Czasem 
decyduje łut szczęścia, czasem przypa-
dek, najczęściej wiedza i  wyobraźnia 
połączone z odpornością na trudności 
i upór – wyrażana wszem i wobec pew-
ność swoich racji i przekonanie o słusz-
ności swoich argumentów. W restruktu-
ryzacjach nie ma jednego stylu, nie ma 

„uświęconych” precedensów ani zasad, 
które wszyscy podzielają. O skuteczności 
rozstrzyga często refleks w rozpoznaniu 
relatywnej słabości przeciwnika (choć 
słowa „słabość” i „przeciwnik” wymagają 
ujęcia w cudzysłów) albo przewaga po-
zycji negocjacyjnej, z której się występuje. 
Ważną rolę odgrywa także zakulisowe 
ucieranie stanowisk. 

Gdyby nie chodziło o kompleksową 
usługę prawną, można by powiedzieć, 
że proces restrukturyzacji przypomi-
na wielostronne negocjacje dyploma-
tyczne z całym ich spektrum posunięć 
taktycznych i zajmowaniem strategicz-
nych pozycji przed kolejnymi rundami 
i etapami rozmów. Nic nie jest na za-
wsze ustalone ani pewne, dopóki pro-
ces negocjacji nie zostanie zakończony 

postawieniem ostatniej kropki na ostat-
nim dokumencie. 

Na 38 miesięcy procesu restruktury-
zacji PBG złożyła się ta właśnie suma 
drobnych i dużych decyzji oraz wielkich 
i małych kryzysów na różnych frontach, 
których rozwiązanie nie może czekać 
ani chwili. Przez te wszystkie miesiące 
zarząd i doradcy Spółki podejmowali 
niezliczone kryzysowe decyzje, tygo-
dniami pracując nieprzerwanie, często 
po kilkanaście godzin na dobę. Członko-
wie zespołu wstawali z myślami o PBG 
w głowach i kładli się spać z tymi samy-
mi myślami i nowymi problemami do 
rozwiązania. Spędzali urlopy i wakacje 
oraz weekendy, mając w głowie restruk-
turyzację PBG: albo będzie obejmować 
i rozwiąże wszystkie problemy tej spół-
ki i grupy kapitałowej, albo jej w ogóle 
nie będzie. 

Nie	było	takiego	precedensu
Spółka próbowała się też zorientować, 
którzy jej wierzyciele będą objęci ukła-
dem, a  którzy pozostaną ze swoimi 
wierzytelnościami poza nim. Zasada 
wydawała się prosta: układ obejmuje 
wszystkich wierzycieli, których roszcze-
nia powstały przed ogłoszeniem upad-
łości. Jednak wierzyciele mieli wiele 
powodów, żeby starać się rozepchnąć 
tę syntetyczną regułę i wyłączać swoje 
wierzytelności ze wspólnego postępo-
wania upadłościowego. Gdyby dosta-
tecznie dużej grupie wierzycieli udało 
się wydostać poza ramy prawne tego 
postępowania, moglibyśmy zakończyć 
proces restrukturyzacji i  przekazać 
spółkę syndykowi. 

Aby zapobiec takiemu rozwojowi 
sytuacji, Spółka przyjęła wiele ważnych 
interpretacji prawnych, niektóre prece-
densowe: 
•	 układ obejmuje wszystkich wierzy-

cieli warunkowych, czyli gwarantów, 
którzy zawarli umowy o udzielenie 
gwarancji przed ogłoszeniem upad-
łości – niezależnie od tego, kiedy 
gwarancja została wypłacona (przed 
ogłoszeniem upadłości czy po nim),

•	 rozstrzygnięte i uzasadnione zosta-
ło bardzo istotne zagadnienie, że 
wszystkie roszczenia wynikające 
ze stosunków prawnych istniejących 
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przed ogłoszeniem układu w sytua-
cjach wątpliwych są zaliczane do 
wierzytelności przyszłych i warunko-
wych w chwili ogłoszenia upadłości 
Spółki; uzasadnienie tej tezy nie było 
łatwe na gruncie bardzo niejasnych 
przepisów i sprzecznych interpretacji 
Sądu Najwyższego w sprawie natury 
wierzytelności, wierzytelności przy-
szłej i warunkowej,

•	 dokonano systematycznego podziału 
wierzytelności niepieniężnych na te 
objęte układem i  na zobowiązania 
Spółki z umów, których ani sposobu 
ani potrzeby nie było obejmować 
układem; w tej sprawie znowu umie-
jętność spójnej i  logicznej interpre-
tacji prawa i  następstw przepisów 
prawa nie była bez znaczenia,

•	 układ obejmuje roszczenia regresowe 
gwarantów Spółki i spółek zależnych, 
którzy zawarli umowy gwarancji na 
zlecenie Spółki, nawet jeśli wypłacili 
gwarancje po ogłoszeniu upadłości,

•	 wierzytelności układowe nie obejmu-
ją odsetek, gdyż odsetki w układzie nie 
biegną; jeśli wierzyciele będą mieć 
inne zdanie, będziemy ten spór toczyć 
po zawarciu układu, tak by dyskusja 
o odsetkach nie zagrażała zawarciu 
układu ani go nie opóźniła;

•	 pożyczki udzielone spółce przez Jerze-
go Wiśniewskiego przed ogłoszeniem 
upadłości wejdą do układu na takich 
samych warunkach jak inne wierzy-
telności, nie będą zaś traktowane jak 
kapitał, wskutek czego prezes Jerzy 
Wiśniewski uzyska możliwość objęcia 
akcji w układzie i odzyskania wpływu 
na Spółkę – ta ostatnia opinia opra-
cowana w formie wniosku do sądu 
przez mec. Magdalenę Pyzik uzyskała 
pełną akceptację sądu upadłościowe-
go i jest pierwszym tego rodzaju orze-
czeniem w Polsce o precedensowym 
charakterze,

•	 umieszczenie wierzytelności na liście 
przez nadzorcę sądowego, której 
Spółka nie uznała, nie zamyka dro-
gi do wszczęcia sporu po zakończe-
niu postępowania upadłościowego 
w  przedmiocie oceny zasadności 
roszczenia wierzyciela,

•	 sprzeciwy i zażalenia wniesione od 
zatwierdzonej przez sędziego komi-

sarza listy wierzytelności nie tamują 
głosowania nad układem,

•	 sporność wierzytelności na potrzeby 
ustalenia 15% progu dopuszczające-
go do układu przestaje istnieć z mo-
mentem wydania ostatecznego orze-
czenia sądu w przedmiocie sprzeciwu 
wierzyciela, mimo że wierzyciel może 
uważać wierzytelność za sporną i wy-
stąpić o nią w innym postępowaniu 
rozpoznawczym, 

•	 rozliczenia transakcji terminowych 
są objęte układem, mimo jednoznacz-
nych wcześniej stanowisk wierzycieli 
i opinii prawnych, że przepisy prawa 
upadłościowego wprost wyłączają 
taką możliwość, 

•	 dopuszczalne jest zabezpieczenie na 
majątku spółki w upadłości układo-
wej przyszłych wierzytelności z obli-
gacji restrukturyzacyjnych emitowa-
nych po zatwierdzeniu układu, pod 
warunkiem że dojdzie do zawarcia 
i uprawomocnienia układu,

•	 z mocy i na podstawie samego ukła-
du, bez potrzeby dokonywania innych 
czynności prawnych, kreuje się nowe 
akcje Spółki, i ustanowione zostały za-
stawy na rzecz wierzycieli objętych 
układem na akcjach RAFAKO przez 
PBG i Multaros.
Pod względem liczby i wagi rozstrzy-

ganych spornych kwestii prawnych 
w  ramach upadłości PBG procedura 
układowa PBG jest nieporównywal-
na z żadną inną sprawą prowadzoną 
w Polsce. Wiele z powyższych rozstrzyg-
nięć będzie stanowić precedens dla 
kolejnych dużych i skomplikowanych 
spraw. Wytyczaliśmy nowe ścieżki 
prawne. Ogółem Weil sporządził na 
zlecenie PBG i  do wiadomości spółki, 
wierzycieli i sądu, co najmniej 30 kie-
runkowych opinii prawnych w  toku 
postępowania upadłościowego. 

Propozycje	układowe
Równolegle z wszystkimi innymi dzia-
łaniami podjęte zostały niezwłocznie 
prace nad przygotowaniem propozycji 
układowych. W dniu 3 września 2013 r., 
a więc po 15 miesiącach od ogłoszenia 
upadłości, PBG ogłosiła wstępne propo-
zycje układowe i pierwszy projekt umo-
wy restrukturyzacyjnej. 

Ciekawym spostrzeżeniem z punk-
tu widzenia obserwatora i uczestnika 
procesu przygotowywania i  zatwier-
dzenia układu jest to, że ostateczna 
umowa restrukturyzacyjna, choć 
znacznie obszerniejsza, nie różni się 
istotnie od założeń pierwszego pro-
jektu tej umowy, a  ostateczne propo-
zycje układowe sformułowane i  zło-
żone w  sądzie upadłościowym przez 
zarząd PBG w dniu 28 kwietnia 2015 r. 
merytorycznie powtarzały pierwsze 
propozycje Spółki z 3 września 2013 r. 
z uzupełnieniami, które doszły w toku 
negocjacji poprzedzających przyjęcie 
i zatwierdzenie ostatecznych propozycji 
układowych przez zarząd i radę nad-
zorczą PBG. Trzon naszych sześciomie-
sięcznych prac przetrwał. Między datą 
3 września 2013 r. a 5 sierpnia 2015 r. są 
dwa lata negocjacji warunków restruk-
turyzacji z wierzycielami finansowymi 
i ich doradcami. W sumie w trzech eta-
pach negocjacji rozłożonych na lata 
2013, 2014 i 2015 powstały trzy główne 
wersje propozycji układowych, a  do 
każdej z nich od około 20 do 30 kolej-
nych wersji negocjacyjnych. W sumie 
powstało 76 różnych wersji propozycji 
układowych i 12 wersji ich uzasadnienia.

Powstanie pierwszych propozycji 
układowych było długotrwałym i  in-
tensywnie przepracowanym okresem. 
Szkic propozycji układowych powstawał 
między kwietniem a sierpniem 2013 r. 
W pracach tych największy udział mieli: 
Kinga Banaszak-Filipiak, Bożena Ciosk, 
Mateusz Śmierzchała i Fedele di Maggio, 
a Weil od stron struktury i zawartości 
prawnej. PwC kontrolowało, czy propo-
zycje będą odpowiadać oczekiwanemu 
stanowisku finansowemu wierzycieli.

Zagadnień kluczowych dla ustalenia 
zawartości propozycji układowych było 
wiele. Każde wymagało odrębnej pracy 
analitycznej i przygotowania:
•	 podzielić wierzycieli na grupy i skon-

struować precyzyjne definicje grup 
od strony prawnej, po to by wierzycie-
le o podobnych interesach znaleźli się 
w tych samych grupach, co zwiększa-
ło możliwość głosowania identycznie 
przez wierzycieli w grupach i zwięk-
szało szanse zatwierdzenia układu 
w każdej grupie,

•	 określić kryteria, na podstawie któ-
rych zostaną wyodrębnione grupy 
wierzycieli (tzw. kategorie interesu) 
w taki sposób, by wierzyciele poten-
cjalnie przeciwni zawarciu układu 
nie stanowili blokujących mniejszo-
ści (to jest więcej niż 1/3 ogólnej sumy 
wierzytelności) w żadnej grupie lub 
w większej liczbie grup wierzycieli; 
celem stało się „włączenie” wierzycieli 
niechętnych układowi do najmniej-
szej liczby grup, i  to w taki sposób, 
żeby pozostali wierzyciele z tych grup 
mogli przegłosować układ,

•	 umieścić wierzycieli spornych w gru-
pach w taki sposób, żeby stopień za-
spokojenia był najniższy z możliwych, 
lecz nie stanowił podstawy do zgła-
szania skutecznych zarzutów i wno-
szenia zażaleń,

•	 właściwie zdefiniować grupy wie-
rzycieli posiadających wierzytelno-
ści warunkowe, materializujące się 
w  trakcie układu, tak aby do daty 
głosowania pozostała w takich gru-
pach większość wierzytelności ukła-
dowych mogąca zatwierdzić układ 
w takiej grupie,

•	 zaproponować raty i harmonogram 
spłat wierzytelności w  takich kwo-
tach i  terminach, by nie antagoni-
zować poszczególnych grup między 
sobą, zapewnić, że układ będzie 
korzystniejszy niż likwidacja spółki, 
a jednocześnie osiągnąć pełną ochro-
nę Spółki i realizację interesów spółki, 
zwłaszcza w zakresie proponowane-
go harmonogramu płatności;

•	 zabezpieczyć wykonanie układu tak, 
by poszczególne grupy wierzycieli 
zachowały względnie porównywalną 
pozycję oraz by zabezpieczenia obli-
gacji emitowanych po zatwierdzeniu 
układu na rzecz wierzycieli układo-
wych nie kolidowały z zabezpiecze-
niami układu wierzycieli, którzy nie 
obejmą obligacji,

•	 zapewnić wykonanie układu możli-
wie szybko po jego zatwierdzeniu po 
to, by ograniczyć ryzyko uchylenia 
układu,

•	 zapewnić, że wierzyciele przyporząd-
kowani do kilku grup będą mogli od-
dać głos w  każdej grupie, w  której 
znajdą się ich wierzytelności; prze-

widzieć wyłączenia niektórych wie-
rzycieli z głosowania z perspektywy 
oczekiwanego wyniku głosowania 
w grupach,

•	 i  ostatnie, ale nie mniej ważne, 
zabezpieczyć interesy głównego 
akcjonariusza PBG w  kontekście 
przewidywanej konwersji wierzytel-
ności układowych na nowe akcje PBG 
w proporcji około 53:1.
Sformułowanie pierwszych propozy-

cji układowych poprzedzały intensyw-
ne prace w Spółce. Pod kierownictwem 
zarządu PBG został opracowany model 
finansowy spółki na lata 2015–2020, czyli 
na przewidywany okres wykonywania 
układu. Model zakładał niewielkie spłaty 
początkowe w ramach układu, rosnące 
w miarę następowania terminów płat-
ności kolejnych rat. Płatność najwięk-
szej raty rzędu 200 mln zł miała przy-
paść na koniec okresu wykonywania 
układu w czerwcu 2020 r. 

Podstawowym majątkowym zabez-
pieczeniem wykonania układu przez 
PBG miały być akcje RAFAKO należą-
ce do Spółki bezpośrednio i pośrednio, 
które łącznie stanowią więcej niż 50% 
kapitału RAFAKO o wartości oscylują-
cej w granicach 300 – 460 mln zł. Mo-
del finansowy rzetelnie przygotowany 
przez zarząd PBG w 2013 r. i negocjowa-
ny z wierzycielami aż do połowy 2014 r. 
pozostał do końca rozmów nienaruszo-
ny i stanowił tarczę chroniącą Spółkę 
przed naporem rosnących oczekiwań 
wierzycieli, w  tym oczekiwań popra-
wy warunków układu niektórych grup 
kosztem pozostałych. Model finansowy 
bardzo pomógł w realizacji celu, któ-
ry w  języku angielskim oddaje wyra-
żenie substantial fairness, co na polski 
można próbować przetłumaczyć jedy-
nie opisowo, jako równość w znaczeniu 
materialnym albo równość z uwzględ-
nieniem różnic wynikających z natury 
zobowiązań i sytuacji faktycznej, w któ-
rych znajdowali się wierzyciele. Mimo 
że trudny do opisania, warunek ten jest 
bardzo ważny na etapie zatwierdza-
nia układu przez sąd. Po to, by praw-
nicy mogli powiedzieć na sali sądowej, 
że układ jest uczciwy dla wszystkich 
grup wierzycieli podzielonych na po-
szczególne kategorie interesów, za-

rząd w  trakcie negocjacji wielokrot-
nie musiał się odwoływać do modelu 
finansowego Spółki, wskazując na obo-
wiązek zapewnienia substantial fair-
ness wszystkim wierzycielom lub, ina-
czej mówiąc, zapewnienia uczciwych 
warunków układu dla wszystkich wie-
rzycieli i wszystkich grup. W takich sy-
tuacjach nieraz przyszło się nam i za-
rządowi konfrontować z  niechęcią, 
niezrozumieniem i zarzutami wierzy-
cieli o  działanie na granicy złej wia-
ry; bywało, że dochodziło do uwag ad 
personam. Było jednak warto znieść te 
wszystkie trudności i wytrzymać presję, 
patrząc z dzisiejszej perspektywy na 
treść ostatecznych warunków układu 
i  zaskakująco pozytywne wyniki gło-
sowania.

Główny	akcjonariusz	
Od pierwszego dnia negocjowania pro-
pozycji układowych znaczącym celem 
było określenie roli większościowego 
akcjonariusza PBG i założyciela PBG 
Jerzego Wiśniewskiego w akcjonaria-
cie Spółki po restrukturyzacji i wpły-
wu znaczącego akcjonariusza na skład 
władz Spółki w okresie wykonywania 
układu. Argument był niepodważalny 
i aprioryczny – bez aktywnego udzia-
łu i obecności prezesa Jerzego Wiśniew-
skiego żaden układ nie mógłby być wy-
konany, bo nikt nie znał się na biznesie 
Spółki tak jak on – założyciel i twórca 
jej wielkości.

W  listopadzie lub grudniu 2012  r. 
w Warszawie w biurze kancelarii Weil 
odbyło się spotkanie prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego, Pawła Rymarza i Artu-
ra Zawadowskiego. Spółka przechodziła 
wtedy najgorszy okres. Kryzys związa-
ny z akcjami RAFAKO był w apogeum. 
Sprawa, która sprowadziła Jerzego 
Wiśniewskiego do kancelarii, była 
tak ważna, że prezes zaniechał nawet 
wyjęcia z kieszeni marynarki swojego 
nieodłącznego cygara. Rozmowa to-
czyła się nad szklanką wody i dotyczy-
ła strategicznego problemu, jakim było 
zapewnienie prezesowi Wiśniewskiemu 
należytego udziału kapitałowego i re-
prezentacji we władzach zrestruk-
turyzowanej spółki PBG. Rozważano 
wszystkie warianty. Wariant minimalny 



76 77Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne NASZA DROGA DO UKŁADU

obejmował żądanie przyznania preze-
sowi opcji odkupu od wierzycieli do 25% 
akcji po restrukturyzacji za gotówkę. 
Warianty pośrednie obracały się wokół 
możliwości obejmowania przez prezesa 
kolejnych emisji akcji PBG na preferen-
cyjnych warunkach i w transzach na 
podstawie nieodpłatnie przyznanych 
warrantów, aż po wariant maksy-
malistyczny, wydawałoby się wtedy 
nierealny  – przydzielenia głównemu 
akcjonariuszowi 25% udziału w Spółce 
w dacie zatwierdzenia układu. Krótka 
dyskusja i  poczucie niewymagającej 
słów wspólnoty podejścia do spraw 
biznesowych i do spraw prawnych po 
obu stronach doprowadziły szybko do 
wniosku – idziemy po maksimum. Je-
śli nam się nie uda, Jerzy Wiśniewski 
nie podejmie się ratowania Spółki i nie 
zaryzykuje osobistą reputacją jako pre-
zes zarządu, że Spółka będzie w stanie 
wykonać układ. 

Taka właśnie absurdalnie wysoka 
propozycja została przedstawiona wie-
rzycielom. Namysł po drugiej stronie 
trwał około miesiąca lub dwóch. Nikt 
nie był pewny, czy prezes Wiśniewski 
blefuje, czy rzeczywiście wiąże swój tak 
pokaźny udział w akcjonariacie z rolą 
osoby głównie odpowiedzialnej za wy-
konanie układu. Po dwumiesięcznej 
przerwie przyszła odpowiedź – zgadza-
my się, ale pod warunkiem, że przeko-
nacie sąd upadłościowy. Możliwe, że 
to wierzyciele postanowili zablefować. 
Wierzytelność Jerzego Wiśniewskiego 
na kilkadziesiąt milionów złotych z ty-
tułu pożyczek udzielonych Spółce przed 
upadłością nie była zgłoszona do ukła-
du i wszyscy prawnicy uważali, że nie 
ma szans na wpisanie jej na listę wie-
rzytelności. Tak samo zresztą uważał 
sam zainteresowany pożyczkodawca, 
główny akcjonariusz PBG. Bez tego 
przyznanie akcji prezesowi Wiśniew-
skiemu w ramach układu mogło stać 
pod znakiem zapytania.

Późną zimą 2013 r. mec. Magdalena 
Pyzik opracowała wniosek do sędziego 
komisarza o wpisanie wierzytelności 
Jerzego Wiśniewskiego z  tytułu poży-
czek udzielonych Spółce na listę wierzy-
telności. Poza kancelarią Weil mniej niż 
1 na 10 prawników dawał temu wnio-

skowi jakiekolwiek szanse. Dominował 
następujący pogląd: art. 14 par. 3 Ko-
deksu spółek handlowych przewiduje, że 
w upadłości pożyczki udzielone spółce 
przez wspólnika traktuje się jako wkład 
na kapitał. Mecenas Pyzik, podobnie jak 
w wielu innych przypadkach, nie kiero-
wała się powszechną opinią, zamiast 
tracić czas na jałowe dywagacje, doko-
nała dokładnego przeglądu przepisów. 
Jak bywało wcześniej, w tym wypadku 
również miała rację: art. 543  Prawa 
upadłościowego i naprawczego stano-
wi: „Ilekroć w przepisach odrębnych 
jest mowa o „postępowaniu upadłoś-
ciowym”, rozumie się przez to postę-
powanie upadłościowe obejmujące 
likwidację majątku upadłego”. Zatem 
w  postępowaniu układowym pożycz-
ka nie była traktowana jako wkład na 
kapitał spółki, tylko jako wierzytelność 
podlegająca uwzględnieniu na liście 
wierzytelności. W marcu 2013 r. Artur 
Zawadowski odebrał od Jerzego Wiś-
niewskiego podziękowania dla całej 
kancelarii za uzyskanie postanowienia 
sędziego komisarza przyznającego po-
życzce akcjonariusza miejsce na liście 
wierzytelności. Wierzyciele nie mogli 
się już wycofać. Jerzy Wiśniewski miał 
zachować blisko 25% kapitału i głosów 
w  Spółce po restrukturyzacji. Udział 
głównego akcjonariusza w  głosach 
spadał o 16%, ale w kapitale tylko o 1%. 
Kolejny powód do małego święta i dzie-
lenia radości ze wspólnego osiągnięcia. 

Statut
Trzy miesiące trwało przygotowanie 
i tyleż samo negocjowanie nowego sta-
tutu dla spółki po restrukturyzacji. Nowy 
statut został ostatecznie przyjęty w cało-
ści 30 lipca 2015 r. przez Zgromadzenie 
Akcjonariuszy PBG. Przymiarki do tego 
wydarzenia trwały od 2013  r. W  paź-
dzierniku 2013  r. odbyło się pierwsze 
Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG, ma-
jące położyć fundament pod wykonanie 
układu. Z dzisiejszej perspektywy można 
je ocenić jako głosowanie próbne, ale 
w 2013 r. nic jeszcze nie było wiadome. 

Dnia 21 października 2013 r. Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy PBG przegłosowa-
ło umorzenie znacznej części kapitału 
akcyjnego Spółki, uchylenie uprzywile-

jowania co do liczby głosów akcji należą-
cych do głównego akcjonariusza Spółki, 
przygotowanie podwyższenia kapitału 
z przeznaczeniem na wykonanie układu 
i przyznanie ich wierzycielom PBG oraz 
emisję nowych akcji restrukturyzacyj-
nych dla głównego akcjonariusza zgod-
nie z ustaleniami dokonanymi z wierzy-
cielami finansowymi. Wielką ulgą dla 
Spółki i doradców było to, że akcjona-
riusze już w 2013 r. poparli propozycje 
zarządu i wszystkie uchwały zgroma-
dzenia akcjonariuszy zostały przyjęte 
bez sprzeciwu. Stało się jasne, że w dal-
szym toku restrukturyzacji zarząd może 
liczyć na poparcie akcjonariuszy PBG, 
gdy będzie trzeba podejmować kolejne 
uchwały, a ponadto otrzymał wyraźne 
potwierdzenie, że obrane kierunki jego 
działań – kosztowne przede wszystkim 
dla akcjonariuszy – mimo wszystko zy-
skały ich aprobatę.

Pod koniec 2014  r. prawnicy Weil 
opracowali kompleksowy i  nowy sta-
tut dla PBG uwzględniający wszystkie 
wcześniejsze uzgodnienia związane 
z restrukturyzacją, docelową strukturą 
kapitału akcyjnego, kompozycją władz, 
prawami mniejszości i większości, pra-
wami głównego akcjonariusza i kom-
petencjami rady nadzorczej z udziałem 
wierzycieli oraz wszystkie inne ważne 
i szczegółowe zagadnienia, które mu-
siały być uwzględnione w statucie. Do 
końca marca 2015 r. trwały rozmowy 
w sprawie ustalenia statutu. Najwięk-
sze emocje w toku negocjacji z prawni-
kami wierzycieli budziły zagadnienia 
progów większości na walnym zgro-
madzeniu podniesione do wysokości 
3/4 kapitału we wszystkich istotnych 
i strategicznych sprawach Spółki. Kry-
zys dotyczący tych postanowień wy-
woła ocena doradców wierzycieli, że 
główny akcjonariusz uzyskuje w  ten 
sposób dominujący wpływ na Spółkę, 
gdyż będzie mógł blokować wszystkie 
istotne decyzje. Przełamanie tego impa-
su spowodowało m.in. stanowisko wy-
rażone na spotkaniu plenarnym przez 
doradców Spółki, że wysokie większości 
zastrzeżone w  statucie będą chronić 
Spółkę i jej drobniejszych akcjonariuszy, 
w tym wierzycieli finansowych, przed 
wrogim przejęciem i przed rozmonto-

waniem struktury zarządzania Spółką, 
która miała zapewnić wykonanie ukła-
du. Po dziesięciu dniach namysłu wie-
rzyciele przychylili się do stanowiska 
spółki w zamian za drobne ustępstwa 
w innych sprawach. 

Wydawało się w tym momencie, że 
dalsze negocjacje pójdą gładko, wyda-
wało się, że odtąd będzie z górki. W koń-
cu do ustalenia pozostały tylko umowa 
restrukturyzacyjna, w większości wyne-
gocjowana w okresie do końca marca 
2015 r., i warunki emisji obligacji, usta-
lone w postaci przyjętych przez strony 
ogólnych warunków restrukturyzacji 
(term-sheet) przed końcem 2014 r., a gło-
sowanie układu miało się odbyć pod 
koniec kwietnia 2015 r. Oczekiwanie to 
jednak się nie spełniło. Spółkę czekało 
jeszcze kilka nerwowych miesięcy, o któ-
rych będzie dalej mowa.

For	sale	
Gdy model finansowy stanowiący pod-
stawę propozycji układowych był jeszcze 
opracowywany, rozpoczęło się poszuki-
wanie aktywów mogących podlegać 
spieniężeniu w celu pozyskania środków 
pieniężnych niezbędnych do wykonania 
układu. 

W pierwszej fazie Spółka skatalogo-
wała i wyceniła wszystkie nieruchomo-
ści posiadane przez Grupę PBG. Było 
tego sporo, ale nie tyle, żeby móc spłacić 
kwotę 675 mln zł, przewidzianą jako raty 
układowe. 

Ocena objęła też akcje RAFAKO, które 
stanowiły strategiczną inwestycję gru-
py PBG, trzeba się było jednak wspólnie 
przekonać, że nie wolno ich przeznaczyć 
na spłatę rat układowych. Argumenty 
były wielorakie. Synergie generowa-
ne między działalnością Spółki a pro-
dukcją RAFAKO pozwalały widzieć 
szanse w pozyskiwaniu dodatkowych 
zamówień przez PBG we współpracy 
z RAFAKO w okresie zdobywania środ-
ków na wykonanie przyszłego układu. 
Akcje RAFAKO powinny też w dłuższym 
okresie nabierać wartości, co mogło 
tylko pomóc grupie PBG w wykonaniu 
układu. Zdecydowanie akcje RAFAKO 
nie były na sprzedaż. W kwietniu 2014 r. 
RAFAKO zawarło dwa megakontrakty 
budowlane, w  tym jeden na budowę 

elektrowni Jaworzno III dla grupy Tau-
ron o wartości 5,4 mld zł. Ten argument 
przeważył. Ostatecznie zgodzono się, że 
akcje RAFAKO mogły służyć zabezpie-
czeniu wykonania i  refinansowania 
układu, zwłaszcza ostatniej dużej raty 
należnej w czerwcu 2020 r., ale nie mo-
gły być zbyte: nie teraz, nie na początku 
procesu. 

Kolejny interesujący dla prawników, 
a trudny biznesowo dla Spółki, był prob-
lem inwestycji PBG w budowę komplek-
su mieszkaniowego w Kijowie na Ukra-
inie, w  który PBG zaangażowała się 
poprzez spółkę zależną Wschodni Invest. 
Ukraina – sąsiadujący kraj, bliski geo-
graficznie i językowo, ale znajdujący się 
na antypodach realiów gospodarczych 
i prawnych, do tego dręczony niepew-
nością polityczną i dramatycznymi wy-
darzeniami najpierw w Kijowie, a na-
stępnie we wschodnich prowincjach 
kraju. Potrzeba szybkiej zamiany tej 
inwestycji na środki pieniężne wydawa-
ła się w tym stanie konieczna, lecz prak-
tycznie niewykonalna. Zarząd przyszedł 
do prawników z pytaniami. „Pomyślcie, 
jak w ramach upadłości, nie narusza-
jąc praw wierzycieli i przepisów prawa 
upadłościowego, wyjść z tej inwestycji, 
odzyskując co najmniej 110 mln zł? PBG 
nie ma pieniędzy na dokończenie tej 
inwestycji, ale jeśli zgodzimy się sprze-
dać inwestycję partnerowi ukraińskie-
mu, gotów jest znaleźć własne środki 
i finansować dokończenie tej inwestycji. 
Partner PBG chce mieć jednak pewność, 
że nabędzie 100% udziału PBG w tym 
projekcie”. 

Rozwiązanie przyszło samo i poja-
wiło się jako oczywiste już w  trakcie 
pierwszej rozmowy. Spółka postanowiła 
przyznać partnerowi ukraińskiemu op-
cję kupna udziałów spółki Wschodni In-
vest na trzy lata, czyli na tyle, ile będzie 
potrzeba czasu na dokończenie inwe-
stycji w Kijowie. Opcja miała być wyko-
nywana za stałą kwotę płatną w dacie 
wykonania opcji odkupu udziału PBG, 
a jej wysokość odpowiada aktualnej na 
datę udzielenia opcji, wartości inwesty-
cji PBG w kompleks mieszkaniowy w Ki-
jowie. Motywacją dla wspólnika PBG 
do dalszego inwestowania miała być 
pewność odkupu, a dla PBG pewność 

sprzedaży, gdyż wartość kompleksu 
mieszkaniowego miała rosnąć z  każ-
dą hrywną zainwestowaną w projekt 
przez ukraińskiego wspólnika. Pomysł 
był dobry i przejrzysty, na dodatek szyb-
ko wykonalny i abstrahował od ryzyk 
politycznych i gospodarczej sytuacji na 
Ukrainie. Opcja miała podlegać wyko-
naniu w każdym z trzech kolejnych lat. 
Umowa została podpisana niedługo po 
ustaleniu warunków i ogłoszona pub-
licznie. Wierzyciele nie byli pewni, czy 
pomysł zadziała. Nikt jednak nie sfor-
mułował lepszego rozwiązania. 

W zawodzie prawnika jedna rzecz 
jest bardzo wartościowa  – doradzać 
w taki sposób, aby transakcje były wyko-
nywane (zamykały się) bez stosowania 
przymusu, a tylko z uwagi na rosnące 
z biegiem czasu i rozwoju sytuacji ko-
rzyści stron lub ryzyko poniesienia przez 
stronę strat, które uchyli tylko wykona-
nie umowy. Nie jest to optymalna stra-
tegia prawna, gdy umowę wykonuje się 
tylko dlatego, że podpisany papier zmu-
sza jedną stronę do jej wykonania, co 
w innym przypadku może prowadzić do 
rozstrzygania sporu przez sąd. W każdej 
transakcji warto dostrzegać i uwypu-
klać wzajemne korzyści. W przypadku 
transakcji z udziałem spółki Wschodni 
Invest, inwestującej w imieniu PBG na 
Ukrainie, zastosowanie tej rzemieślni-
czej zasady dało dobry rezultat, który 
może przynieść PBG oczekiwany zwrot 
z dokonanej inwestycji. 

Napięcie	rośnie
Dramatyczne spotkanie miało miejsce 
w Wysogotowie w sobotę 11 kwietnia 
2015 r. Do głosowania układu w pierw-
szym wyznaczonym terminie pozostało 
kilkanaście dni, a  dokumentacja re-
strukturyzacji była w rozsypce. Nie sta-
ło się tak z winy ani opieszałości Spółki. 
Spółka i jej doradcy pracowali na peł-
nych obrotach już od stycznia. Sytuację 
należało raczej przypisać opieszałości 
wierzycieli i trudności z koordynacją 
prac w kilkunastoosobowej grupie pod-
miotów – wierzycieli finansowych i ich 
doradców, którzy nie działali pod presją 
czasu i zachowywali się raczej tak, jak 
gdyby nie rozumieli, że zwykły upływ 
czasu i nadejście terminu głosowania 
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przy bezczynności zainteresowanych 
będzie prowadzić do fiaska negocjacji – 
niegłosowanie wierzycieli w dniach 27, 
28  i  29  kwietnia kończyłoby proces 
likwidacją Spółki. Byłoby to smutne 
end of story. Jeszcze 21–24  kwietnia 
banki wyznaczały terminy spotkań na 
tydzień zaczynający się 27  kwietnia 
i było jasne, że do tego terminu żadne 
rozmowy w sprawie ostatecznej treści 
dokumentów restrukturyzacji nie zo-
staną zakończone. Nie mieliśmy też jas-
ności, czy wierzyciele posiadają decyzje 
kredytowe pozwalające im głosować za 
układem na podstawie wyłącznie pro-
pozycji układowych, lecz bez podpisa-
nia wszystkich pozostałych istotnych 
dokumentów restrukturyzacji, zwłasz-
cza bez umowy restrukturyzacyjnej 
oraz warunków emisji obligacji i  ich 
zabezpieczeń. Sytuacja była napraw-
dę poważna.

Niezatwierdzenie układu oznacza-
łoby wejście do Spółki syndyka i likwi-
dację PBG. Sytuacja nie była prosta. 
Siedząc w sali konferencyjnej budynku 
zarządu w Wysogotowie ze świadomoś-
cią, że może być to jedna z ostatnich 
okazji do takich spotkań, szukaliśmy 
wraz ze Spółką – w obecności niemal 
całego zarządu, przedstawiciela rady 
nadzorczej, doradców prezesa Jerze-
go Wiśniewskiego oraz mec. Heleny Fic 
i mec. Konrada Syrycy – jakiegokolwiek 
sensownego i  skutecznego rozwiąza-
nia kryzysu, który nas zaskoczył. Żad-
ne omawiane rozwiązanie nie dawało 
pewności, że układ będzie zawarty, 
gdyby do głosowania miało dojść już 
27  kwietnia. Ostatecznie ustaliliśmy, 
że od poniedziałku 13 kwietnia Spółka 
zacznie akceptować wszystkie, nawet 
nierozsądne lub wcześniej nieakcep-
towane biznesowo sugestie zmian 
propozycji układowych i dokumentów 
restrukturyzacji, tak by możliwe było 
przedłożenie dokumentów restruk-
turyzacji w  mniej więcej ostatecznej 
formie sędziemu komisarzowi na zgro-
madzeniu wierzycieli w przewidzianej 
dacie głosowania układu, których treść 
będzie również możliwa do zaakcepto-
wania przez wierzycieli finansowych. 
Uznaliśmy kolektywnie, że strategicz-
nie ważniejsze było przegłosowanie 

układu niż jego warunki, zwłaszcza 
warunki umów, które miały określić 
sposób refinansowania układu przez 
emisję zabezpieczonych obligacji.

Przyjęta metoda działania nie da-
wała pewności głosowania za układem, 
ale nie wykluczała takiej możliwości, 
zwłaszcza że zmiany do propozycji 
układowych omawiane wcześniej z wie-
rzycielami poprawiały in corpore ich po-
zycję prawną wobec Spółki, i nawet gdy-
by nie uzyskały ostatecznej akceptacji 
wierzycieli, Spółka zamierzała wszyst-
kie postulaty wierzycieli przyjąć przed 
dniem 27 kwietnia 2015 r. i zmienione 
propozycje układowe złożyć w sądzie 
w dniu rozpoczęcia głosowania układu. 
Wciąż jednak nie była uzgodniona umo-
wa restrukturyzacyjna i wszystkie doku-
menty przez nią przewidziane. To był już 
większy problem. Nie wiedzieliśmy, czy 
w takiej sytuacji wierzyciele ostatecz-
nie zagłosują za układem. Jednocześnie 
jednak Spółka złożyła w sądzie wniosek 
o zmianę terminu głosowania układu. 
Nie wiedzieliśmy jednak, jaką decyzję 
podejmie sąd. Gdyby sąd nie zgodził się 
na zmianę terminu, pozostawała tylko 
wiara, że mając dwie złe decyzje do wy-
boru, wierzyciele zagłosują za układem 
bez umowy restrukturyzacyjnej, bez 
podpisanej umowy w  sprawie emisji 
obligacji, bez uzgodnionych i podpisa-
nych zabezpieczeń układu. Liczyliśmy 
w sumie na łut szczęścia. To był pierwszy 
i jedyny raz, gdy ustalony plan działa-
nia na najbliższe dwa tygodnie został 
poparty wypitą wspólnie lampką fran-
cuskiego koniaku z  zapasów prezesa 
Spółki odłożonych na czarną godzinę. 
Lekki szum w głowie był nam potrzebny, 
żeby przegonić ducha syndyka z siedzi-
by zarządu Spółki. 

Po kilku dniach od tego spotkania 
sędzia komisarz przyjął wnioski wie-
rzycieli oraz Spółki i  zgodnie z  nimi 
zniósł termin głosowania wyznaczony 
na 27  kwietnia. W  dniu 28  kwietnia 
2015  r. Spółka złożyła w  sądzie osta-
teczne propozycje układowe. W  poło-
wie maja sędzia komisarz wyznaczył 
nowy termin głosowania na początek 
sierpnia. Mieliśmy wrażenie, że dano 
nam drugie życie. Wiedzieliśmy już, że 
powtórki z tej sytuacji nie będzie: albo 

sierpień, albo wcale. Dlatego ważne 
było skupienie się na celach. Byliśmy 
jednak wyczerpani. Podobnie było po 
drugiej stronie. Zmęczenie, a  często 
udręczenie niekończącymi się negocja-
cjami dawało się we znaki wszystkim 
uczestnikom. Do połowy czerwca nie 
działo się praktycznie nic. A czas płynął 
jak zawsze nieubłaganie.

Ostatnia	prosta
Na ostatnią wyboistą prostą proce-
su negocjowania i przygotowywania 
dokumentów restrukturyzacji weszli-
śmy na początku lipca. To był wyścig 
z czasem. Spółka rzuciła wszystkie siły 
i zasoby na front negocjacji. Osoby suk-
cesywnie włączane w proces zatwier-
dzania dokumentów restrukturyzacji 
z poziomu zarządów Spółki i zarządów 
spółek z grupy PBG i poniżej oraz wszy-
scy doradcy przez 16 do 24 godzin na 
dobę zajmowali się tylko jedną sprawą: 
ustalaniem ostatecznej treści i tworze-
niem dokumentacji restrukturyzacyj-
nej, w tym umów, uchwał, zestawień, 
wniosków, wzorów, załączników i nie-
zliczonej liczby innych niezbędnych 
materiałów. 

Do roboczych zespołów dochodziły 
wciąż nowe osoby. Nie tylko po stronie 
spółki, również po stronie wierzycieli 
proces wciągał coraz więcej osób. Pod-
niesienie tempa prac dawało nadzieję. 
Spółka pracowała nad uwagami wierzy-
cieli zwykle w trybie overnight. Na spot-
kania negocjacyjne nie było już czasu. 
Każdego dnia po południu omawiano 
zmiany w dokumentach nadesłanych 
i uzgadnianych telefonicznie z wierzy-
cielami w  trakcie dnia, do rana dnia 
następnego prawnicy przygotowywali 
nowy zestaw projektów dokumentów 
do ponownej oceny przez Spółkę i do 
dalszych negocjacji. Pod koniec okresu 
takie rundy odbywały się kilkakrotnie 
w ciągu doby. Na szczęście wszyscy znali 
swoje zadania, trzy lata nie poszły na 
marne. Po takim czasie negocjowania 
wiedzieliśmy też, z kim co można omó-
wić i wynegocjować po drugiej stronie. 
Po stronie Spółki natomiast wszystkie 
zarządy spółek z grupy mające być stro-
ną dokumentów restrukturyzacji stały 
w  blokach startowych już od połowy 

lipca. Ustalanie stanowisk po stronie 
wierzycieli trwało jednak morderczo 
długo. Potwierdzenie każdej sprawy, 
nawet drobnej z  pozoru, zajmowało 
kilka dni w najlepszym razie, czasem 
nawet tydzień. Zespół Spółki i  nasz 
drżały z obawy, żeby nie powtórzyła się 
sytuacja z kwietnia, gdy zwyczajnie i po 
prostu wierzyciele nie zmobilizowali sił 
i nie zdążyliśmy z dokumentacją. Wszy-
scy z obawą patrzyli w kalendarze. Czy 
tym razem się uda?

Nadszedł ostatni tydzień lipca. 
W kancelarii Weil pracowało na stałe 
osiem osób i  ich asystentki, przygo-
towując ze swoimi odpowiednikami 
w  pozostałych trzech kancelariach 
dokumenty do podpisania. Data pod-
pisania nie była pewna. Pewne było 
to, że bez podpisania dokumentacji do 
końca najbliższego weekendu wierzy-
ciele nie będą głosowali za układem. 
Odliczaliśmy dni do końca. Daty pod-
pisywania wyznaczane były na środę 
29 lipca, czwartek 30 lipca, ostatecznie 
piątek 31 lipca. Zarząd i cały skład oso-
bowy zarządów spółek zależnych PBG 
kursował w tych dniach między Pozna-
niem i Warszawą. Łącznie w podróże 
PBG wysyłało, przez dwa lub trzy dni, 
około 15 osób. 

W piątek 31 lipca o godz. 10.00 za-
częliśmy wykładać umowy do podpi-
su na 15-metrowy stół w największej 
sali konferencyjnej kancelarii Green-
berg Traurig. Pozostałych pięć sal za-
jęły podgrupy wciąż przygotowujące 
dokumenty do podpisania. Prawnicy 
z Clifford Chance mniej więcej co go-
dzinę przekazywali komunikat prze-
suwający o godzinę rozpoczęcie pod-
pisywania dokumentów szykowanych 
przez doradców wierzycieli: z 12.30 na 
13.30, na 14.30. W końcu o 18.30 dotar-
ła z Clifford Chance zasadnicza część 
uzgodnionych dokumentów restruktu-
ryzacji. Kancelaria Greenberg ciągle 
jeszcze pracowała nad swoją częścią. 
W  końcu zdesperowani bezczynnoś-
cią przestaliśmy czekać. Postanowili-
śmy narzucić swoje tempo, nie czeka-
jąc na pozostałe zespoły. Podpisywanie 
umów zabezpieczeń układu i  obliga-
cji przygotowanych przez kancelarię 
Weil rozpoczęły spółki zależne PBG 

o godz. 22.00. Wkrótce zmobilizował 
się i  dołączył zespół prawników Clif-
ford Chance, w ślad za nimi Greenberg 
Traurig i dwoje notariuszy protokołu-
jących hipoteki, akty poddania się eg-
zekucji i  pełnomocnictwa. Gorączko-
we zmiany załączników i uzgadnianie 
ostatecznej treści dokumentów trwało 
jeszcze w trakcie podpisywania. Wie-
le stron zostało jeszcze wymienionych 
w dokumentach i załącznikach, zanim 
atrament wysechł na ostatniej stronie 
z podpisami. O godz. 1.00 zaczęli wy-
chodzić prawnicy pracujący trzy doby 
bez przerwy, o 2.00 ci, którzy pracowali 
tylko dwie doby non stop. O 4.30 nad ra-
nem dokumentacja została ostatecznie 
podpisana, opatrzona datami 31 lipca 
i 1 sierpnia i oczekiwała tylko na skom-
pletowanie zestawów dla każdej pod-
pisującej strony w trzech oddzielnych 
salach negocjacyjnych. 

Gdyby położyć jeden na drugim 
wszystkie podpisane dokumenty, to ze-
staw dla grupy PBG miałby od 75 cen-
tymetrów do metra wysokości (!). Pozo-
stało opuścić gościnne progi kancelarii 
Greenberg i zbierać siły na głosowa-
nie w najbliższy poniedziałek, wtorek 
i środę, to jest na dni 3, 4 i 5 sierpnia, 
czyli już za dwa dni. W weekend umilkły 
telefony. 

Sala	202	
Na głosowanie układu sąd wyznaczył 
salę 202 Sądu Rejonowego w Poznaniu 
przy ul. Grochowe Łąki 6. Nie było wiel-
kiego wyboru – wydział upadłościowy 
w  Poznaniu dysponuje tylko trzema 
niewielkimi salami rozpraw. Dostaliśmy 
największą, żeby „pomieścić” 3,15 mld zł 
wierzytelności. 

Głosowanie przypadło na najgo-
rętszy okres lata, gdy temperatura za 
oknami przekraczała ostatnie stuletnie 
maksima. Pewnie z  tego też powodu 
głosowanie pozbawione było napięcia 
wszystkich poprzedzających miesięcy. 

Pierwszy dzień głosowania przebiegł 
pod znakiem składania sprawozdania 
przez nadzorcę sądowego Krzysztofa 
Gnatowskiego. Nadzorca pozytywnie 
zaopiniował układ i warunki zapropo-
nowane przez Spółkę. Wydawało się, 
że po takim sprawozdaniu głosowanie 

będzie przebiegać sprawnie. Zanim się 
rozpoczęło i  stanowisko zajęła Spół-
ka, z  lawiną nieprzychylnych pytań 
i w gniewnym tonie wystąpił pełnomoc-
nik GDDKiA. Nadzorca poradził sobie 
nieźle z jego pytaniami, jednak niektó-
re mogły wprawić sędziego komisarza 
w konsternację, czy układ rzeczywiście 
jest najlepszym rozwiązaniem dla Spółki 
i czy nadzorca zna dokumenty restruk-
turyzacji, które wcześniej opiniował. 
Nadzorca sądowy został w tej sytuacji 
poproszony o udzielenie odpowiedzi na 
uzupełniające pytania pełnomocnika 
spółki, których zadanie w tej sytuacji 
stało się niezbędne. W trakcie zadawa-
nia pytań i słuchania odpowiedzi nad-
zorcy prezes Kinga Banaszak-Filipiak 
pozwoliła sobie wyszeptać w  stronę 
pełnomocnika Spółki i  prezes Bożeny 
Ciosk słowa: „Po każdym pytaniu mece-
nas GDDKiA blednie”. Uwaga zabawna, 
problem został rozwiązany. W momen-
cie gdy pełnomocnik GDDKiA oddał swój 
głos przeciwko układowi, stwierdzając: 

„Nie przekonaliście mnie państwo”, 
wszelkie napięcie opuściło obecnych. 
Wszystkie kolejne głosy oddawane tego 
dnia były za układem. 

Upał sprawił, że z  każdym dniem 
atmosfera stawała się coraz mniej 
formalna. Dalsze części głosowania 
w dniach 4 i 5 sierpnia przebiegały już 
bez żadnych problemów. W ostatnim 
dniu głosowania, gdy na Sali „stawiły 
się 2 mld zł” według żartobliwej uwagi 
sędziego komisarza, to znaczy wszyscy 
wierzyciele finansowi, na sali rozpraw 
pojawiła się również prezes Małgorzata 
Wiśniewska. 

Większość głosujących wierzycieli 
ostatecznie poparła układ. Poza GDDKiA 
głosy przeciwne oddali jeszcze tylko 
dwaj wierzyciele z niewielkimi roszcze-
niami. Ogólnie suma głosów oddana za 
układem przekraczała wymagane mini-
mum we wszystkich grupach wierzycieli. 

Choć atmosfera sali sądowej nie 
skłaniała do entuzjastycznych reakcji, 
po tym jak w dniu 5 sierpnia 2015 r. sę-
dzia podał do wiadomości obecnych 
szacunkowe wyniki głosowania, sala 
rozbrzmiała oklaskami. Nieczęsty to 
obrazek, gdy uczestnicy posiedzenia 
sądowego po jego zakończeniu klaszczą. 
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Gratulacje w ten sposób składali sobie 
uczestnicy tych długich i wyczerpują-
cych negocjacji, którzy stawili się tego 
dnia na sali sądowej w komplecie, Za-
służone brawa odebrał także sędzia 
komisarz. 

Kamienie	milowe
W procesie negocjowania układu, umo-
wy restrukturyzacyjnej i  warunków 
emisji obligacji układowych zabezpie-
czonych na majątku grupy kapitałowej 
PBG, kilka okresów wydaje się kluczo-
wych: 
•	 okres do września 2013 r., w którym 

opracowano wewnętrznie i  przed-
stawiono wierzycielom podstawowy 
zarys restrukturyzacji Spółki, treść 
wstępnych propozycji układowych 
i model finansowy grupy PBG po re-
strukturyzacji,

•	 okres do listopada 2014 r., w którym 
ustalono z wierzycielami ogólne wa-
runki restrukturyzacji (term-sheet), 
kluczowe postanowienia przyszłej 
umowy restrukturyzacyjnej, uzgod-
niono niemal w pełni treść propozycji 
układowych; symbolicznym końcem 
tego okresu było złożenie poprawio-
nych propozycji układowych spółki 
w  sądzie upadłościowym w  dniu 
3  listopada 2014  r., a  następnie za-
twierdzenie przez sędziego komi-
sarza pierwszej listy wierzytelności 
9 grudnia 2014 r., 

•	 negocjowanie finalnych dokumentów 
restrukturyzacji na podstawie przyję-
tych przez wszystkie strony ogólnych 
warunków restrukturyzacji w okresie 
między styczniem 2015 r. a końcem 
kwietnia 2015 r. w postaci: 

 – projektu umowy restrukturyza-
cyjnej, 

 – projektu umowy emisyjnej i agen-
cyjnej dotyczącej emisji obligacji 
restrukturyzacyjnych spółki,

 – ustalania i nanoszenia poprawek 
do projektu warunków emisji ob-
ligacji załączonego do ogólnych 
warunków restrukturyzacji, 

 – wszystkich umów zabezpieczeń 
obligacji, 

 – statutu dla spółki PBG mającego 
obowiązywać po zawarciu układu 
oraz 

 – ostatecznych zmian do propozycji 
układowych złożonych w sądzie 
upadłościowym.

Okres ten zamyka zatwierdzenie 
przez zarząd i radę nadzorczą Spółki, 
a następnie złożenie w sądzie upad-
łościowym ostatecznych propozycji 
układowych w  dniu 29  kwietnia 
2015 r. i podjęta w dniu 15 kwietnia 
2015 r. przez sędziego komisarza na 
wniosek wierzycieli i Spółki, w dość 
dramatycznych okolicznościach, de-
cyzja o zniesieniu terminu głosowa-
nia wyznaczonego na dni od 27 do 
29 kwietnia 2015 r. 

•	 wreszcie okres ostatni – nacechowa-
ny największym chyba napięciem, 
który trwał od dnia 14 maja 2015 r., 
czyli od daty zarządzenia sędziego 
komisarza o wyznaczeniu na okres 
pomiędzy 3  a  5  sierpnia terminu 
zgromadzenia wierzycieli celem gło-
sowania w sprawie przyjęcia układu, 
do dnia 5 sierpnia 2015 r., gdy zakoń-
czyło się głosowanie propozycji ukła-
dowych Spółki. 

Do dnia 5 sierpnia większość wie-
rzycieli głosujących ustnie i pisemnie 
opowiedziała się za układem, przy 
czym wstępne wyniki głosowania 
tej treści przekazał obecnym na sali 
sądowej przedstawicielom Spółki i jej 
wierzycielom sędzia komisarz po 
wstępnym podsumowaniu wyników 
głosowania wraz z zakończeniem po-
siedzenia w dniu 5 sierpnia. 

Sygnatariusze
Umowę restrukturyzacyjną ze Spółką 
podpisał główny akcjonariusz Jerzy 
Wiśniewski, dodatkowo zgodnie z  tą 
umową za układem głosowali niemal 
wszyscy wierzyciele finansowi:  Bank 
Polska Kasa Opieki SA, Bank Zachodni 
WBK SA, Powszechna Kasa Oszczęd-
ności Bank Polski SA, ING Bank Śląski 
SA, Bank Millennium SA, DNB Bank 
Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA, 
FM  Bank PBP SA, Bank BGŻ BNP Pa-
ribas SA, Powszechny Zakład Ubezpie-
czeń SA, KBC Parasol BIZNES Specjali-
styczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Ot-
warty, KBC Portfel VIP Specjalistyczny 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty, PKO 

Parasolowy – fundusz inwestycyjny ot-
warty, Jefferies International Limited 
Llc, UniFundusze Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty z wydzielonym subfunduszem 
UniKorona Zrównoważony, reprezento-
wany przez UNION INVESTMENT, Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, 
RGK sp. z  o.o., SGB-Bank SA, Benefia 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna 
Insurance Group.

Sędzia Łukasz Lipowicz wyznaczył 
25 sierpnia 2015 r. na dzień wydania 
postanowienia w sprawie ogłoszenia 
wyników głosowania i zatwierdzenia 
układu. Prawnicy będą mieli ostatnie 
słowo*. 

Zamiast	podsumowania
Matek i  ojców sukcesu będzie wielu, 
co jest całkiem oczywiste i zasłużone. 
Największe gratulacje i słowa uznania 
należą się jednak tym, którzy ani przez 
moment nie wątpili w celowość zaan-
gażowania w proces restrukturyzacji 
PBG i wnieśli weń to, co było im właś-
ciwe: pieniądze, wiedzę, umiejętności 
i czas.

* Artykuł powstał w lipcu 2015 r. Dnia 
25  sierpnia 2015 r. sąd upadłościowy 
stwierdził zawarcie układu PBG z wie-
rzucielami.

OD	REDAKCJI	

Panu Mecenasowi Arturowi 
Zawadowskiemu składamy 
szczególne podziękowania za 
wyczerpujące i jednocześnie 
emocjonujące ujęcie historii 
PBG w drodze do Układu.

Redakcja „Ogniwa”

ARTUR	ZAWADOWSKI

Radca prawny, adwokat (NY), partner w kancelarii 
Weil, Gotshal & Manges sp.k. Rymarz P. Od 2006 roku 
kieruje działem bankowości i finansów oraz działem 
restrukturyzacji warszawskiego biura Weil. Ukończył 
WPiA UW oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Harvarda. 
Prowadził oraz doradzał w sprawach restruktury-
zacyjnych dotyczących m.in.: PBG SA, Polimex-
-Mostostal SA, PLL LOT SA, LOT Ground Services sp. 
z o.o., WSiP SA, Lehman Brothers, General Motors, 
Rafinerii Glimar SA (dla JP Morgan), Stilon SA (dla 
Bear Stearns), Bioton SA, General Motors, Netia SA, 
Elektrim SA, Stalexport SA, Pozmeat SA (dla BRE 
Bank SA), Millennium Bank SA, Ciech SA. W presti-
żowym rankingu rynku prawniczego, The Legal 500, 
Artur Zawadowski jest rekomendowany od 2014 roku 
w dziedzinie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. 
Chambers Global uznał Weil za wiodącą kancelarię 
prawną w zakresie restrukturyzacji i upadłości, a Artur 
Zawadowski został uznany za jednego z najlepszych 
specjalistów w tej praktyce.
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UPADŁY ROBI SWOJE...

Budujemy 
bezpieczeństwo 
energetyczne 
Polski

UPADŁY ROBI SWOJE...

Budujemy 
bezpieczeństwo 
energetyczne 
Polski
Trwa realizacja projektu budowy Blo-
ku 910  MW w  Elektrowni Jaworzno 
III. Przedmiotem podpisanego 17 kwiet-
nia 2014 roku kontraktu jest zaprojekto-
wanie i wykonanie w formule „pod klucz” 
bloku energetycznego o mocy 910 MWe 
brutto na parametry nadkrytyczne. Ge-
neralnym Wykonawcą Inwestycji jest 
spółka z Grupy PBG – RAFAKO SA. 

Nowy blok 910 MW w Jaworznie ma 
powstać w 59 miesięcy. Będzie emitował 
o ok. 25 proc. mniej CO2 niż jednostki, 
które zastąpi. Zostanie też przystoso-
wany do dobudowania w przyszłości 
instalacji wychwytywania tego gazu. 
Sprawność bloku w stosunku do starych 
instalacji będzie wyższa o jedną trzecią – 
sięgnie 46 proc. Roczna produkcja wy-
niesie 6,5 terawatogodzin energii elek-
trycznej, co odpowiada 5 proc. obecnego 
krajowego zapotrzebowania na energię.

ELEKTROWNIA	JAWORZNO	  
blok na nadkrytyczne parametry pary 
o mocy 910 MW
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Emocje na sali sądowej kojarzy się zwykle z tymi, 
które towarzyszą wystąpieniom publicznym  – 
przyszli prawnicy trenują trudną sztukę wystą-
pień publicznych, uczą się efektywnego prezento-
wania swoich racji, powstrzymywania czy wręcz 
przeciwnie – wzbudzania emocji. Nikt jednak nie 
uczy, jak panować nad emocjami świadka. I to nie 
tego, który ma coś zeznawać, często w gąszczu 
trudnych pytań, ale tego, który jest tylko obser-
watorem. Pozbawionym głosu świadkiem zapa-
dającego wyroku…

Czy wolno się na sali sądowej śmiać? Czy wypa-
da płakać? A co, jeśli ktoś miałby ochotę zacząć bić 
brawo? A właśnie do oklasków zdawały się składać 
nam dłonie po ostatnim, najważniejszym głoso-
waniu w ciasnej sali poznańskiego sądu przy Gro-
chowych Łąkach. 

Na usta zaś cisnęły się gratulacje. Niby byliśmy 
o wynik głosowania spokojni, bo przecież godziny, 
dni, miesiące negocjacji… A jednak było jakieś uczu-
cie ulgi. Raz, że udało się ciężką pracą wielu ludzi 
doprowadzić ten proces do szczęśliwego końca. 
Dwa, że głosowanie to jednak głosowanie, i dopiero 
wynik może cieszyć. Co więcej, jego wynik zdawał 

Nikt nie uczy, jak panować nad emocjami świadka, i to nie tego, który ma 
coś zeznawać, często w gąszczu trudnych pytań, ale tego, który jest tylko 
obserwatorem. Pozbawionym głosu świadkiem zapadającego wyroku…

EMOCJE Z SALI SĄDOWEJ
tekst: Jacek Balcer, wrzesień 2015

się cieszyć nawet Sędziego, który pogratulował 
obecnym na sali osobom z Zarządu PBG.

Nie miał nawet nic przeciwko temu, by w tej 
historycznej chwili zrobić sobie na sali sądowej 
zdjęcie. 

A atmosfera była od początku – mimo powa-
gi sprawy – pogodna. Ponieważ sala była mała, 
zabrakło miejsc w ławach dla publiczności, które 
zajęli głosujący lub ich pełnomocnicy. Widząc to, 
Sędzia zaproponował, by zająć miejsca składu sę-
dziowskiego, bo na głosowaniu był sam. Posypały 
się żarty ze strony adwokatów i radców, że nie 
wypada, że niegodni, na co żartem odpowiedział 
Sędzia, że zapamięta sobie, kto nie chciał obok 
niego usiąść. 

Głosowanie czas zacząć… W gąszczu głosów za 
układem utonęły nieliczne przeciwne, w szczegól-
ności głos pełnomocnika GDDKiA...

A kiedy Sędzia z uśmiechem stwierdził, że wy-
nik głosowania jest dla nas korzystny, ukradkiem 
wyjąłem telefon i wysłałem tę wiadomość do Pre-
zesa Jerzego Wiśniewskiego. Całkiem niedawno 
dowiedziałem się, że był to pierwszy sms z tą do-
brą informacją...

Atmosfera była od początku pogodna. Sala była mała, zabrakło miejsc 
w ławach dla publiczności, które zajęli głosujący lub ich pełnomocnicy. Wi-
dząc to, Sędzia zaproponował, by zająć miejsca składu sędziowskiego, bo 
na głosowaniu był sam. Posypały się żarty ze strony adwokatów i radców, 
że nie wypada, że niegodni, na co żartem odpowiedział Sędzia, że zapamię-
ta sobie, kto nie chciał obok niego usiąść. Jesteśmy dumni z takiego Prezesa! – Zarządy oraz Pracownicy Spółek z Grupy PBG, Prezent od załogi, 10 VI 2011 r.
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Istnieją sytuacje, w których dynamiczny rozwój biznesu pociąga za sobą 
niekontrolowany wzrost kosztów funkcjonowania. Mimo bardzo dobrej pozycji 
rynkowej i dużej ilości realizowanych zleceń przedsiębiorstwo nie generuje 
oczekiwanych przez właścicieli wyników finansowych. Często zdarza się, że dobrze 
radzące sobie na rynku podmioty napotykają niekorzystne zmiany w otoczeniu 
rynkowym i niezbędne okazuje się przeprowadzenie wewnętrznej reorganizacji.

RESTRUKTURYZACJA 
OPERACYJNA SPÓŁKI PBG SA
tekst: Mateusz Śmierzchała, sierpień 2015
zdjęcie: Karolina Kubica-Kamińska

Niejednokrotnie wzmożone wysiłki służb finanso-
wych, specjalnie dedykowanych zespołów i zarzą-
dów nie dają wymiernych rezultatów w zakresie 
identyfikacji sposobu generowania niezbędnych do 
dalszego funkcjonowania i rozwoju oszczędności. 
W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie bardziej 
radykalnych decyzji, polegających na wdrożeniu 
programu restrukturyzacji operacyjnej, który 
pozwoli na identyfikację obszarów, niefunkcjo-
nujących w pełni efektywnie oraz wprowadzenie 
odpowiednich zmian umożliwiających optymal-
ne wykorzystanie posiadanych zasobów, czy też 
dostosowanie ich poziomu do aktualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa. 

W podobnej sytuacji znalazła się spółka PBG SA 
w 2012 roku, kiedy to w wyniku niekorzystnych 
zmian na rynku budownictwa drogowego i prze-
mysłowego oraz wzajemnych powiązań finan-
sowych spółek z Grupy Kapitałowej Zarząd PBG 
zmuszony był do podjęcia jakże trudnej decyzji 

o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadło-
ści. Złożoność aspektów prawa upadłościowego 
i procedur sądowych spowodowała wydłużenie 
się postępowania układowego do ponad 3  lat, 
w którym to okresie Spółka nie miała możliwości 
pozyskiwania nowych kontraktów, w konsekwencji 
czego kilkusetmilionowy portfel zamówień zma-
lał do poziomu kilkudziesięciu milionów złotych. 
W tym też czasie okazało się, że sprawnie działające 
do tej pory struktury administracyjne i wykonaw-
cze Spółki pozwalające na obsługę realizowanych 
kontraktów oraz wspieranie innych podmiotów 
z Grupy Kapitałowej są zbyt rozbudowane, a ich 
utrzymanie jest zbyt drogie i negatywnie wpływa 
na i tak już nadwyrężone finanse Spółki.

Mając świadomość powyższego, Zarząd we 
współpracy z doradcą finansowym Spółki, tj. PwC 
Polska, przygotował program restrukturyzacji 
operacyjnej. W wyniku przeprowadzenia szczegó-
łowych analiz, udało się zidentyfikować obszary 

Okazało się, że sprawnie działające do tej pory struktury administracyjne 
i wykonawcze Spółki pozwalające na obsługę realizowanych kontraktów 
oraz wspieranie innych podmiotów z Grupy Kapitałowej są zbyt 
rozbudowane, a ich utrzymanie jest zbyt drogie i negatywnie wpływa na 
i tak już nadwyrężone finanse Spółki.

W wyniku przeprowadzenia szczegółowych analiz, 
udało się zidentyfikować obszary wymagające 
wdrożenia inicjatyw restrukturyzacyjnych. 
Niestety przeprowadzenie procesu restrukturyzacji 
wiązało się również z koniecznością ograniczenia 
ilości miejsc pracy, jednakże aspekt społeczny 
zawsze traktowany był w PBG priorytetowo, 
w związku z czym Zarząd podjął starania, aby 
proces restrukturyzacji w jak najmniejszym 
stopniu odbił się na pracownikach spółki. 

wymagające wdrożenia inicjatyw restrukturyza-
cyjnych. Obszarami poddanymi wewnętrznej re-
strukturyzacji były przede wszystkim: wykonaw-
stwo, administracja, finanse i  księgowość oraz 
informatyka. Niestety przeprowadzenie procesu 
restrukturyzacji wiązało się również z  koniecz-
nością ograniczenia ilości miejsc pracy, jednakże 
aspekt społeczny zawsze traktowany był w PBG 
priorytetowo, w związku z czym Zarząd podjął sta-
rania, aby proces restrukturyzacji w jak najmniej-
szym stopniu odbił się na pracownikach Spółki. 

Dostosowując do aktualnych potrzeb strukturę 
organizacyjną w obszarze wykonawstwa, część zre-
dukowanych etatów udało się zaalokować w innych 
spółkach z Grupy Kapitałowej, przede wszystkim 
w RAFAKO SA, które w tym czasie pozyskało istotne 
kontrakty związane z budową bloków energetycz-
nych, zwiększając swój portfel zamówień do ponad 
6 mld złotych, jak również w nowo utworzonej spół-
ce PBG oil and gas, której zadaniem jest pozyskiwa-
nie nowych zleceń w obszarze gazu ziemnego i ropy 
naftowej. Tym samym kluczowi pracownicy PBG 
wsparli swoim doświadczeniem te spółki, w których 
zwiększenie zatrudnienia było niezbędne do dal-
szego niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju. 

Zasadnicze zmiany zaszły również w obszarze 
administracji i wsparcia organizacyjnego. Istotną 
modyfikacją było zwiększenie efektywności funk-

cjonowania działu administracji, w tym również 
optymalizacja wykorzystania powierzchni biuro-
wych. W wyniku długotrwałych starań i negocjacji 
udało się obniżyć koszty związane z dostawą me-
diów, ochroną obiektów, utrzymywaniem czysto-
ści oraz usługami telekomunikacyjnymi. Dzięki 
zoptymalizowaniu wykorzystania powierzchni 
biurowej  uzyskano wolne powierzchnie, które 
zostały sprawnie skomercjalizowane, dając w re-
zultacie efekt w postaci 3 mln złotych rocznych 
wpływów z tytułu wynajmu. Kolejne inicjatywy 
restrukturyzacyjne dotyczyły obszaru księgowości. 
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Funkcjonujące w Spółce Centrum Usług Księgo-
wych przystosowane było do obsługi kilkudzie-
sięciu podmiotów zależnych, z których obecnie 
obsługiwanych jest zaledwie kilkanaście. Roz-
sądnym rozwiązaniem okazało się skorzystanie 
z  formuły outsourcingu, poprzez wydzielenie 
obszaru księgowości i przeniesienie w 2014 roku 
jego zasobów do oddzielnej spółki – Corporate 
Finance & IT – specjalizującej się w usługowym 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsłu-
dze kadrowo-płacowej. Zmiany te pozwoliły na 
znaczącą redukcję kosztów obsługi księgowej 
dla PBG, przy jednoczesnym zachowaniu więk-
szości miejsc pracy, poprzez efektywne wyko-
rzystanie zasobów ludzkich do świadczenia 
usług finansowych, również na rzecz innych 
podmiotów – niezwiązanych z Grupą Kapitało-
wą PBG. Podobną formułę outsourcingu zasto-
sowano w przypadku restrukturyzacji obszaru 
ekonomii i  finansów. Od początku 2015  roku 
zakres prac wykonywanych przez dział finan-

WYJRZYJ Z ŁASKI SWOJEJ 
NA ZEWNĄTRZ I ZOBACZ, 

CZY SĄ JAKIEŚ SZANSE 
NA USTABILIZOWANIE 

SIĘ SYTACJI?

Zmiany te pozwoliły na znaczącą redukcję kosztów obsługi księgowej dla 
PBG, przy jednoczesnym zachowaniu większości miejsc pracy, poprzez 
efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich do świadczenia usług finan-
sowych, również na rzecz innych podmiotów – niezwiązanych z Grupą Ka-
pitałową PBG. Podobną formułę outsourcingu zastosowano w przypadku 
restrukturyzacji obszaru ekonomii i finansów.

„Zarządzanie zmianą podstawą sukcesu” 
– to hasło, które towarzyszyło już firmie 
Piecobiogaz sp. z o.o. 

OD	REDAKCJI

MATEUSZ	ŚMIERZCHAŁA	

Partner Zarządzający, FCS Business Solutions Sp. z o.o. Ukoń-
czył studia magisterskie z zakresu Informatyki i Ekonometrii 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoją edukację 
kontynuował na tej samej uczelni w ramach Podyplomo-
wego Studium Rachunkowości. Realizując ścieżkę kariery 
zawodowej, obejmował stanowiska od analityka finansowego 
do szczebla menedżerskiego w podmiotach funkcjonujących 
w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym, jak również za-
siadał w radach nadzorczych w spółkach z branży budowlanej, 
finansowej i informatycznej. Obszarem jego zainteresowań za-
wodowych są: zarządzanie finansami, wyceny przedsiębiorstw 
i modelowanie biznesowe, doradztwo gospodarcze i transak-
cyjne, wsparcie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacje. 
Zdobywał doświadczenie w licznych, zakończonych sukcesami 
projektach związanych m.in. z: pozyskiwaniem kapitału (kilku-
setmilionowe emisje akcji i obligacji), procesami rating’owymi, 
przejęciami spółek oraz restrukturyzacjami przedsiębiorstw 
z branży budowalnej, informatycznej i wydobywczej. Po go-
dzinach pływa, trenuje kolarstwo górskie, podróżuje i rozwija 
umiejętności kulinarne.

sowy, dział nadzoru grupy kapitałowej oraz zada-
nia związane z obsługą procesu restrukturyzacji 
zlecone zostały do spółki FCS Business Solutions, 
której kadrę pracowniczą stanowi doświadczony 
zespół wywodzący się ze struktur PBG. Podobnie 
jak w przypadku obszaru księgowości, zastoso-
wane rozwiązanie pozwoliło zredukować koszty 
wsparcia operacyjnego spółki PBG przy jednoczes-
nej ochronie miejsc pracy. Restrukturyzacją objęty 
został również obszar wsparcia informatycznego. 
W tym przypadku najistotniejszą zmianą była re-
zygnacja w 2015 roku z niezwykle rozbudowanych, 
a zarazem kosztownych systemów biznesowych 
klasy ERP na rzecz nieco prostszych rozwiązań, 

jednakże w pełni pokrywających aktualne zapo-
trzebowanie Spółki w tym obszarze.

Wspomniane powyżej, wdrożone inicjatywy 
związane z restrukturyzacją operacyjną, pozwo-
liły na wygenerowanie znaczących oszczędności 
dla Spółki, a  jednocześnie pozwoliły na dostoso-
wanie jej struktur do aktualnego zapotrzebowania. 
W obecnym kształcie spółka PBG jest w pełni przy-
gotowana do trudnego wyzwania, jakim będzie re-
alizacja postanowień zawartego układu, pozostaje 
tylko walczyć o pozyskanie nowych zleceń, których 
w najbliższych latach, mając na uwadze rozbudo-
wane plany inwestycyjne kontrahentów Spółki, nie 
powinno zabraknąć. 

W obecnym kształcie spółka PBG jest 
w pełni przygotowana do trudnego wyzwa-
nia, jakim będzie realizacja postanowień 
zawartego układu, pozostaje tylko wal-
czyć o pozyskanie nowych zleceń, których 
w najbliższych latach, mając na uwadze 
rozbudowane plany inwestycyjne kontra-
hentów Spółki, nie powinno zabraknąć. 
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Początek, czyli czerwiec 2012 r. Wszyscy na pewno 
dobrze pamiętamy środę 13 czerwca 2012 roku, 
czyli dzień w którym Sędzia Komisarz wydał po-
stanowienie o ogłoszeniu upadłości PBG z moż-
liwością zawarcia układu. W jednym z punktów 
tego postanowienia Sędzia Komisarz wezwał wie-
rzycieli PBG do zgłaszania swoich wierzytelności 
w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się 
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wierzyciele 
chcący aktywnie uczestniczyć w postępowaniu mo-
gli zatem od dnia wydania postanowienia zgłaszać 
poprzez Sąd Upadłościowy swoje wierzytelności 
poprzez przesłanie zgłoszenia wierzytelności, któ-
rego jeden egzemplarz był przekazywany Nadzor-
cy Sądowemu. To właśnie Nadzorca Sądowy, a nie 
Sędzia Komisarz lub Spółka, wobec której toczy się 
postępowanie, jest organem uprawnionym a jed-
nocześnie zobowiązanym do sporządzenia listy 
wierzytelności po upływie terminu, w którym wie-
rzyciele mogli zgłaszać wobec PBG swoje wierzy-

telności (art. 244 PUiN). Co także istotne, dokonanie 
przez wierzyciela zgłoszenia wierzytelności nie jest 
wymagane do objęcia jego wierzytelności posta-
nowieniami przyjętego przez wierzycieli układu. 
Układ, jak stanowi Prawo Upadłościowe i Napraw-
cze, obejmuje całość wierzytelności powstałych 
przed dniem ogłoszenia upadłości (art. 89 PUiN). 
Zgłoszenie wierzytelności jest zatem prawem, a nie 
obowiązkiem każdego z wierzycieli. Niewątpliwą 
korzyścią dla wierzyciela płynącą z  faktu doko-
nania przez niego zgłoszenia wierzytelności, jest 
prawo takiego wierzyciela do aktywnego udziału 
w postępowaniu upadłościowym, którego szczegól-
nym wyrazem jest możliwość uczestnictwa w zgro-
madzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania 
nad zaproponowanymi przez Spółkę propozycjami 
układowymi. Ostatecznie, propozycje poddane pod 
głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostały 
złożone przez Zarząd PBG w Sądzie Upadłościo-
wym w dniu 29 kwietnia 2015 r. 

Od	listy	pierwotnej	do	czwartej	listy	
uzupełniającej
O skali oraz istotności toczącego się wobec PBG po-
stępowania upadłościowego z możliwością zawar-
cia układu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 
Jak skomplikowany jest to proces, niech świadczą 
poniższe wielkości:
•	 w  ramach samych prac nad sporządzeniem 

pierwszej (pierwotnej) listy wierzytelności roz-
poznanych zostało 413 zgłoszeń wierzytelności 
oraz ponad 60 aktualizacji zgłoszeń przesłanych 
przez wierzycieli na adres Sądu Upadłościowego,

•	 pisma procesowe wierzycieli wraz z załączni-
kami zajęły ponad 170 segregatorów, łączna 
kwota zgłoszonych i rozpoznanych w ramach 
pierwotnej listy wierzytelności wyniosła blisko 
7,2 mld zł,

•	 łączna kwota wierzytelności uznanych wyłącz-
nie na pierwotnej liście wierzytelności to ponad 
2,8 mld zł,

•	 najwyższa wartość jednostkowego zgłoszenia 
wierzytelności to blisko 1,9 mld zł, a najniższa 
niespełna 70 zł.
Tak wysoka kwota zgłoszonych wierzytelności 

oraz ich skomplikowany charakter wymagały 
systematycznej współpracy pomiędzy Nadzorcą 
Sądowym a przedstawicielami niemal wszystkich 
komórek organizacyjnych Spółki, w szczególności 
działów finansowo-księgowych oraz project ma-
nagerów odpowiedzialnych za kluczowe kontrakty. 
Już samo przygotowanie pierwotnej listy wierzy-
telności wymagało zorganizowania kilkudziesię-
ciu spotkań pomiędzy Nadzorcą Sądowym, Spółką, 
doradcami oraz kancelariami prawnymi, podczas 
których każde ze zgłoszeń zostało poddane grunto-
wanej weryfikacji – tak pod względem formalnym, 
jak i z punktu widzenia zgodności z rzeczywistymi 
zobowiązaniami Spółki wobec jej wierzycieli.

Ze względu na pojawiające się liczne wątpliwości 
interpretacyjne przepisów prawa upadłościowego, 
powodujące kontrowersje wśród uczestników po-
stępowania, Spółka oraz Nadzorca Sądowy musieli 
zmierzyć się z wieloma problemami co do stosowa-
nia ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w tak 
złożonym postępowaniu, jakie toczyło się wobec 
PBG. Właściwą i jednoznaczną interpretację usta-
wy utrudniał także fakt, że w porządku prawnym 
sprzed nowelizacji ustawy, która weszła w życie 

1 stycznia 2016, postępowanie „układowe” było je-
dynie wariantem postępowania upadłościowego, 
którego drugim rodzajem jest likwidacja upadłego 
przedsiębiorstwa. Oba tryby postępowania upadłoś-
ciowego bazowały w znacznej części na wspólnych 
normach prawnych, pomimo iż opierają się na prze-
ciwnych założeniach, tj. kontynuacji działalności 
operacyjnej w przypadku postepowania „układowe-
go” vs. zakończeniu działalności i wyprzedaży ma-
jątku w przypadku postępowania „likwidacyjnego”. 

Nie bez wpływu na liczbę problemów z jakimi 
musiała zmierzyć się Spółka jest skala postępo-
wania upadłościowego prowadzonego wobec PBG, 
które oceniane jest jako największa wartościowo 
i jedna z najbardziej skomplikowanych upadłości 
w powojennej Polsce. Układowy charakter wierzy-
telności warunkowych, możliwość zgłaszania po-
tencjalnych przyszłych roszczeń regresowych lub 
skutki zgłoszenia do układu wierzytelności niepie-
niężnych to tylko nieliczne z wielu istotnych proble-
mów, o które Spółka toczyła spory interpretacyjne 
z wierzycielami. Istotne wątpliwości na gruncie 
obowiązującej w  okresie restrukturyzacji PBG 
ustawy pojawiły się także co do takich pozornie 
niekontrowersyjnych kwestii jak sposób naliczania 
i zgłaszania odsetek w ramach układu czy definicja 
wierzytelności spornych. Większość kwestii udało 
się Spółce rozstrzygnąć na swoją korzyść, jednak 
co do części kontrowersji nadal pozostają istotne 
rozbieżności.

Finałem tych prac było złożenie przez Nadzorcę 
Sądowego w Sądzie Upadłościowym listy wierzytel-
ności z dnia 31 maja 2013 r. Następnie, w terminie 
2 tygodni od publikacji ogłoszenia o sporządzeniu 
listy wierzytelności, zainteresowani wierzyciele 
uprawnieni byli do składania sprzeciwów do treści 

OD ZGŁOSZENIA DO 
ZGROMADZENIA,  
czyli krótka historia list wierzytelności
tekst: Tomasz Guga oraz Mariusz Treściński, kwiecień 2016

Celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu 
jest umożliwienie Spółce prowadzenia dalszej działalności operacyjnej 
przy jednoczesnej restrukturyzacji istniejącego zadłużenia zgodnie 
z zaproponowanymi przez Spółkę oraz zaakceptowanymi przez wierzycieli 
propozycjami układowymi, co zapewnić ma zaspokojenie wierzycieli 
w stopniu wyższym niż w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.

Nie bez wpływu na liczbę problemów z jakimi 
musiała zmierzyć się Spółka jest skala 
postępowania upadłościowego prowadzonego 
wobec PBG, które oceniane jest jako 
największa wartościowo i jedna z najbardziej 
skomplikowanych upadłości w powojennej 
Polsce. Układowy charakter wierzytelności 
warunkowych, możliwość zgłaszania 
potencjalnych przyszłych roszczeń regresowych 
lub skutki zgłoszenia do układu wierzytelności 
niepieniężnych to tylko nieliczne z wielu istotnych 
problemów, o które Spółka toczyła spory 
interpretacyjne z wierzycielami.
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opublikowanej listy (art. 256 PUiN). Co warte zauwa-
żenia, w ramach postępowania upadłościowego wie-
rzyciele uprawnieni są do składania sprzeciwów nie 
tylko odnośnie do własnych zgłoszeń wierzytelności, 
lecz także co do uznania wierzytelności zgłoszonych 
przez innych wierzycieli. W przewidzianym dwu-
tygodniowym terminie wierzyciele PBG złożyli po-
nad 40 sprzeciwów – zarówno co do nieuznania ich 
własnych roszczeń, jak i co do uznania w ich ocenie 
zbyt wysokiej kwoty roszczeń innych podmiotów. 
Rozpoznanie każdego ze złożonych sprzeciwów 
można przyrównać do rozpoznania powództwa 
przed sądem cywilnym, gdyż regulacje kodeksu 
postępowania cywilnego są odpowiednio stosowa-
ne także w ramach postępowania upadłościowego 
(art. 381 PUiN). Rozpoznanie każdego ze złożonych 
sprzeciwów wymagało szczegółowej analizy żądań 
przedstawianych przez skarżącego wierzyciela 
oraz przygotowania wyczerpujących odpowiedzi 
w formie odpowiednio uargumentowanych pism 
procesowych. W stosunku do części zgłaszanych 
sprzeciwów Spółka wynegocjowała oraz zawarła 
z wierzycielami korzystne dla obu stron, a także 
dla ekonomiki toczącego się postępowania ugody. 

Postępowanie w  sprawie rozpoznania sprze-
ciwu jest postępowaniem dwuinstancyjnym. 
W pierwszej instancji sprzeciwy rozpoznawane są 
przez Sędziego Komisarza na rozprawie, w której 
oprócz stron uczestniczy także Nadzorca Sądowy. 
Po wydaniu postanowienia zainteresowany wie-
rzyciel lub Spółka może wnieść w terminie 7 dni 
zażalenie na wydane przez Sędziego Komisarza 
postanowienie (art. 259 PUiN). Zażalenia w postę-
powaniu upadłościowym są rozpatrywane przez 
Sąd Upadłościowy w składzie trójkowym, z zasady 
na posiedzeniu niejawnym. 

Sporządzenie przez Nadzorcę Sądowego listy 
wierzytelności podpisanej przez Zarząd PBG w dniu 
31 maja 2013 r. nie zakończyło jednak prac nad wery-
fikacją zgłaszanych przez wierzycieli roszczeń, gdyż 
zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym 
Nadzorca Sądowy zobowiązany jest do sporządza-

nia uzupełniających list wierzytelności w miarę 
zgłaszania kolejnych roszczeń (art.  253  PUiN). 
Z uwagi na licznie wpływające dalsze roszczenia 
wierzycieli, także po sporządzeniu podstawowej 
listy wierzytelności, Nadzorca Sądowy przygotował 
do dnia głosowania nad układem cztery uzupełnia-
jące listy wierzytelności o jednostkowych wartoś-
ciach od 45 mln zł do ponad 135 mln zł, a po zgroma-
dzeniu wierzycieli kolejną, piątą listę uzupełniającą. 
W przypadku każdej z tych list uzupełniających za-
stosowanie znalazła podobna procedura weryfika-
cji zgłoszeń wierzytelności przy czynnym udziale 
Spółki i jej doradców, a po publikacji każdej z list 
uzupełniających otwierała się droga dla poszczegól-
nych wierzycieli do składania sprzeciwów do treści 
listy, rozpoznawanych następnie przez Sędziego 
Komisarza, a w przypadku złożenia zażalenia także 
przez Sąd Upadłościowy. 

Listy	wierzytelności	w	pigułce
Kolejno w ramach postępowania upadłościowego 
były sporządzane:
•	 Lista Wierzytelności z dnia 31 maja 2013 r., na 

której łączna kwota uznanych wierzytelności 
na dzień zgromadzenia wierzycieli przekroczyła 
2,8 mld zł,

•	 Pierwsza Uzupełniająca Lista Wierzytelności 
z dnia 29 listopada 2013 r., na której łączna kwo-
ta uznanych wierzytelności na dzień zgromadze-
nia wierzycieli przekroczyła 45 mln zł,

•	 Druga Uzupełniająca Lista Wierzytelności z dnia 
22 kwietnia 2014 r., na której łączna kwota uzna-
nych wierzytelności na dzień zgromadzenia wie-
rzycieli wynosiła blisko 68 mln zł,

•	 Trzecia Uzupełniająca Lista Wierzytelności 
z dnia 29 lipca 2014 r., na której łączna kwota 
uznanych wierzytelności na dzień zgromadze-
nia wierzycieli przekroczyła 70 mln zł,

•	 Czwarta Uzupełniająca Lista Wierzytelności 
z dnia 28 kwietnia 2015 r., na której łączna kwota 
uznanych wierzytelności na dzień zgromadze-
nia wierzycieli przekroczyła: 137 mln zł.

•	 Piąta Uzupełniająca Lista Wierzytelności z dnia 
14 kwietnia 2016 r., na której łączna kwota uzna-
nych wierzytelności przekroczyła: 28 mln zł, spo-
rządzona już po zgromadzeniu wierzycieli.

Dlaczego	15%	znaczy	tak	wiele?
Celem postępowania upadłościowego z  możli-
wością zawarcia układu jest umożliwienie Spółce 
prowadzenia dalszej działalności operacyjnej przy 
jednoczesnej restrukturyzacji istniejącego zadłuże-
nia zgodnie z zaproponowanymi przez Spółkę oraz 
zaakceptowanymi przez wierzycieli propozycjami 
układowymi, co zapewnić ma zaspokojenie wierzy-
cieli w stopniu wyższym niż w przypadku likwidacji 
przedsiębiorstwa. Dla zawarcia układu z wierzy-
cielami niezbędne jest zatwierdzenie przez Sędzie-
go Komisarza listy wierzytelności przygotowanej 
uprzednio przez Nadzorcę Sądowego. Zgodnie 
z regulacją Prawa Upadłościowego i Naprawcze-
go, Sędzia Komisarz jest uprawniony do zatwier-
dzenia listy wierzytelności dopiero wówczas, gdy 
suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% 
ogólnej sumy wierzytelności. W przypadku PBG dla 
osiągnięcia ustawowego progu 15% wymagane sta-
ło się rozpoznanie niemal wszystkich sprzeciwów 
złożonych do listy wierzytelności, co miało miejsce 
w październiku 2014 r. Po stwierdzeniu, że kwota 
spornych roszczeń jest niższa od 15% ogólnej sumy 
wierzytelności, PBG złożyło w dniu 30 październi-
ka 2014 r. w Sądzie Upadłościowym i Naprawczym 
wniosek o zatwierdzenie listy wierzytelności oraz 
o wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli 
w  celu głosowania nad przyjęciem układu. Na-
stępnie, to jest w dniu 11 grudnia 2014 r., Sędzia 
Komisarz wydał cztery postanowienia, w których 

zatwierdził główną listę wierzytelności oraz trzy 
listy uzupełniające, a w dniu 8 lipca 2015 r także 
czwartą uzupełniającą listę wierzytelności.

W dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2015 r. odbyło się Zgro-
madzenie Wierzycieli, na którym przeprowadzo-
ne zostało zakończone sukcesem głosowanie nad 
układem. Za przyjęciem propozycji układowych 
opowiedziała się zdecydowana większość wierzy-
cieli, reprezentujących niemal 95% wierzytelności 
uprawnionych do głosowania. 

Nowe	prawo	upadłościowe	i	naprawcze
Po fali licznych upadłości, które przeszły przez pol-
ską gospodarkę w wyniku trwającego od 2012 r. kry-
zysu w branży budowlanej, ustawodawca dostrzegł 
niedoskonałość istniejącego prawa upadłościowe-
go i naprawczego i przygotował tekst nowego aktu 
prawnego pod nazwą Prawo restrukturyzacyjne, 
ogłoszonego 14 lipca 2015 r. Prawo restrukturyza-
cyjne weszło w życie wraz z dniem 1 stycznia 2016 r. 
Nowe przepisy restrukturyzacyjne przewidują 
znacznie szerszy wachlarz możliwości prawnych 
prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
z naciskiem na skrócenie ciągnących się dotych-
czas latami postępowań do minimum, by umożliwić 
jak najszybszy powrót przedsiębiorcy na rynek. Do-
świadczenia PBG w postępowaniu upadłościowym 
oraz ujawnione w trakcie tego procesu wady syste-
mowe z pewnością wpłynęły na wprowadzone nowe, 
i oby bardziej wydajne, prawo restrukturyzacyjne.

TOMASZ	GUGA
MARIUSZ	TREŚCIŃSKI

Senior Associates, FCS Business Solutions Sp. z o.o. Odpowiedzialni za weryfikację części 
zgłoszeń wierzytelności, współpracę przy sporządzaniu listy wierzytelności, weryfikację 
sprzeciwów od listy wierzytelności, bieżącą komunikację z wierzycielami finansowymi oraz 
wsparcie przy opracowaniu dokumentacji restrukturyzacyjnej Spółki.

W przypadku PBG dla osiągnięcia ustawowego progu 15% wymagane 
stało się rozpoznanie niemal wszystkich sprzeciwów złożonych do listy 
wierzytelności, co miało miejsce w październiku 2014 r. Po stwierdzeniu, że 
kwota spornych roszczeń jest niższa od 15% ogólnej sumy wierzytelności, PBG 
złożyło w dniu 30 października 2014 r. w Sądzie Upadłościowym i Naprawczym 
wniosek o zatwierdzenie listy wierzytelności oraz o wyznaczenie terminu 
Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad przyjęciem układu. 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wsparcie w zakresie organizacji 
finansowania, zarządzania finansami, doradztwa gospodarczego oraz M&A. Jesteśmy 
ekspertami w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i doradztwa upadłościowego. 
Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji: pozyskania finansowania zewnętrz-
nego, w tym obligacji oraz linii kredytowych i gwarancyjnych, emisji akcji, procesów 
rating’owych oraz badaniach due dilligence i wycenie przedsiębiorstw.

Podstawowa oferta FCS Business Solutions: doradztwo gospodarcze i transakcyjne, 
restrukturyzacje przedsiębiorstw, organizacja finansowania, zarządzanie finansami
 
http://fcs-solutions.pl
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Jaki	model	finansowy?	To	pytanie	prawdopodobnie	zadało	sobie	wielu	pracowników	
Grupy Kapitałowej, wielu bowiem słyszało o istnieniu Naszego Układowego 
Modelu Finansowego, ale mało kto tak naprawdę miał z nim styczność.

Po co nam właściwie  
TEN MODEL FINANSOWY
tekst: Jakub Zając, sierpień 2015

Rozwieję w tym miejscu wszelkie wątpliwości i z peł-
ną odpowiedzialnością potwierdzam, że on rzeczy-
wiście istnieje! Powstało kilka wersji modelu finan-
sowego, pierwsza z nich jeszcze w 2012 roku, tuż po 
ogłoszeniu upadłości, natomiast ostatnia, na bazie 
której ustalono biznesowe warunki restrukturyzacji, 
w kwietniu 2014 roku. Przygotowanie każdej z wersji 
wymagało około 2 – 3 miesięcy ciężkiej pracy całego 
zespołu finansowo-księgowego. Można powiedzieć, 
że model finansowy to tak naprawdę obraz całego 
przedsiębiorstwa przedstawiony w liczbach. Obejmuje 
on wszystkie obszary funkcjonowania Grupy Kapita-
łowej od administracji po realizację kontraktów. Nie 
przeciągając, pozwólcie, że przedstawię Wam kilka 
podstawowych informacji o  Naszym Układowym 
Modelu Finansowym. 

Czym jest układowy model finansowy? To pod-
stawowe narzędzie, za pomocą którego Zarząd 
prezentował podczas negocjacji szczegółowe wa-
runki propozycji układowych dla poszczególnych 
grup Wierzycieli. 

Co dzięki niemu uzyskaliśmy? Na bazie wyliczeń 
zawartych w  układowym modelu finansowym 
określona została kwota środków pieniężnych, 
które Spółka będzie mogła przeznaczyć na spłatę 
wierzytelności. 

Jak zbudowany jest układowy model finanso-
wy? To dedykowany raport wypełniony po brzegi 
szczegółowymi danymi finansowymi. 

Jakie dane są nam potrzebne do przygotowa-
nia wyliczeń? Przede wszystkim dane muszą być 
szczegółowe, tak aby Zarząd dysponował rzetel-
nymi i wiarygodnymi informacjami niezbędnymi 
podczas negocjacji z Wierzycielami. 

Kto dostarczał nam dane? Duży udział w tym 
całym zadaniu miał na pewno zespół księgowy, któ-
ry dostarczał nam wszelkiego rodzaju informacje 
odnośnie do historycznych danych finansowych, 
jak również o bieżących należnościach czy zobo-
wiązaniach handlowych. W znaczącym stopniu 
do powstania układowego modelu finansowego 
przyczynił się również dział controllingu, odpo-
wiedzialny za informacje dotyczące zarówno kon-
traktów realizowanych, jak i planu kosztów stałych, 
dział finansowy, dostarczający dane o kredytach, 
gwarancjach, poręczeniach oraz przede wszystkim 

Czym jest układowy model finansowy? To 
podstawowe narzędzie, za pomocą którego 
Zarząd prezentował podczas negocjacji 
szczegółowe warunki propozycji układowych 
dla poszczególnych grup Wierzycieli.

o tworzącej się liście wierzytelności, a także dział 
przygotowania kontraktów, który tworzył zesta-
wienia projektów planowanych do pozyskania. 
Tak naprawdę mógłbym w tym miejscu wymienić 
większość działów wchodzących w skład PBG i dla-
tego chciałem podziękować wszystkim i każdemu 
z osobna, nawet za najmniejszy wkład włożony 
w zbudowanie układowego modelu finansowego.

Co dalej? Wszyscy liczyliśmy na pozytywne 
rozstrzygnięcie głosowania nad układem. Byli-
śmy przekonani, że te 3 lata ciężkiej pracy i wy-
rzeczeń zakończą się naszym wspólnym sukcesem. 
Mam nadzieję, że nie będę już więcej aktualizować 
układowego modelu finansowego. Chciałbym, aby 
następny model, jaki przygotujemy, był tym, który 
rozpocznie powrót PBG do biznesowej ekstraklasy, 
czego sobie i Wam życzę*.

 
*Nasze marzenia się spełniły. Układ Spółki stał się 
prawomocny 13 czerwca 2016 r.

JAKUB	ZAJĄC

Senior Associate, FCS Business Solutions Sp. z o.o. Ukończył 
studia magisterskie w zakresie Zarządzania na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie dodatkowo swoją wiedzę 
poszerzał w ramach Podyplomowego Studium Rachunkowo-
ści. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministerstwo 
Finansów, a obecnie przygotowuje się do egzaminu na 
doradcę inwestycyjnego. Już w trakcie studiów odpowie-
dzialny był za zarządzanie spółką realizującą projekt z branży 
IT, natomiast po ich ukończeniu zdobywał doświadczenie 
w obszarze analiz finansowych w spółce giełdowej działającej 
w branży budowlanej. W trakcie kariery zawodowej brał 
udział w projektach związanych z emisjami obligacji, prze-
jęciami przedsiębiorstw oraz restrukturyzacjami w branży 
budowlanej i wydobywczej. Jego zainteresowania zawodowe 
obejmują przede wszystkim: wycenę przedsiębiorstw i mo-
delowanie biznesowe, zarządzanie płynnością, doradztwo 
transakcyjne oraz restrukturyzacyjne. W wolnych chwilach 
gra w tenisa oraz żegluje.
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MRÓWCZA PRACA
SIĘ OPŁACA
tekst: Magdalena Wiśniewska-Karwańska oraz Hanna Gajewska, sierpień 2015

Wierzycieli	Handlowych	było	ponad	300,	a	kwoty	ich	
należności sięgały od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu 
milionów złotych. Reprezentowali ogromne koncerny i małe, 
jednoosobowe firmy usługowe. Przeprowadziliśmy z nimi wiele 
godzin rozmów, wymieniliśmy setki, jeśli nie tysiące maili.

Wierzycieli Handlowych było ponad 300, a kwo-
ty ich należności sięgały od kilkunastu złotych do 
kilkudziesięciu milionów złotych. Reprezentowali 
ogromne koncerny i małe, jednoosobowe firmy 
usługowe. Przeprowadziliśmy z nimi wiele godzin 
rozmów, wymieniliśmy setki, jeśli nie tysiące maili.

Tak wyglądał proces pozyskiwania głosów i peł-
nomocnictw do głosowania za układem prowa-
dzony przez specjalnie powołany zespół, którego 
pracę miałyśmy przyjemność koordynować i który 
na bieżąco raportował do Zarządu postępy prac.

Najczęściej byliśmy odbierani bardzo pozytyw-
nie, Wierzyciele trzymali za nas kciuki, a rozmowy 
odbywały się w przyjacielskiej atmosferze.

Wbrew naszym przypuszczeniom największym 
wyzwaniem były rozmowy z Wierzycielami, którzy 
mieli najmniejsze wierzytelności. O wiele łatwiej roz-
mawiało się z osobami reprezentującymi duże kwoty.

Najłatwiej rozmawiało się z prawnikami, choć 
niestety i w ich przypadku nie mogliśmy liczyć na 
nieomylność. Zdarzały się rożne śmieszne sytua-
cje dotyczące przesyłanej przez nich dokumenta-
cji, jak brak poprawnej nazwy firmy na karcie do 
głosowania lub niezgodne z reprezentacją podpisy.

Naszym celem było zebranie odpowiedniej ilo-
ści głosów za układem przed samym głosowaniem, 
żeby ze spokojną głową iść na posiedzenie Sądu.

Do tematu musieliśmy podejść dwukrotnie, gdyż 
termin głosowania został przesunięty, o czym mu-
sieliśmy ponownie informować Wierzycieli i raz 
jeszcze zbierać pełnomocnictwa – głosy za ukła-
dem. Może i dobrze się stało, pierwszy termin gło-
sowania to była swego rodzaju próba generalna. 
Przy drugim mieliśmy już zapewnioną prawie 100% 
frekwencję Wierzycieli. 

Proces trwał około 7 miesięcy od momentu złoże-
nia propozycji układowych do Sądu aż do głosowa-
nia. Głosować można było przez kartę do głosowania 
korespondencyjnie, poprzez udzielenie pełnomocni-
ctwa lub osobiście już od momentu złożenia przez 
Spółkę propozycji układowych do sądu.

Głosowanie trwało 3 dni. W sądzie byłyśmy oso-
biście. Było to niesamowite przeżycie, a jednocześ-
nie zwieńczenie wielomiesięcznej pracy sztabu ludzi.

W sądzie okazało się, że duzi Wierzyciele, których 
wcześniejsze podejście sygnalizowało głos na „NIE”, 
opowiedzieli się za układem. W Grupie 1 uprawnionych 
do głosowania było 44 Wierzycieli – za układem głoso-
wało 34, co oznacza, że za układem głosowało 77,27% 
Wierzycieli. W Grupie 2 uprawnionych do głosowania 
było 256 Wierzycieli – za układem głosowało 235, co 
oznacza, że za układem głosowało 91,80% Wierzycieli.

Było warto! Ciężka praca zakończyła się sukce-
sem nas wszystkich. 

MAGDALENA	WIŚNIEWSKA-KARWAŃSKA		
Prezes zarządu PBG Dom, odpowiadała za koordynację 
przygotowania materiałów w zakresie GK PBG Dom po-
trzebnych do dokumentacji restrukturyzacyjnej, w tym pod 
zabezpieczenie przyszłych obligacji. W imieniu spółek z Grupy 
PBG Dom podpisywała Umowę Restrukturyzacyjną. Lubi sport, 
szczególnie narty, tenis oraz łyżwy a także dobre kino. Ceni 
czas spędzony z rodziną.

HANNA	GAJEWSKA		
Asystent zarządu PBG oil and gas. Z Grupą PBG związana od 
2008 roku. Współodpowiedzialna za proces zbierania pełno-
mocnictw do głosowania nad układem. Nie ma dla niej rzeczy 
niemożliwych. Nawet najbardziej wymagającemu klientowi 
wewnętrznemu zorganizuje podróż służbową od A do Z. Jej 
hobby to gotowanie, a przede wszystkim jedzenie.

POSTĘPOWANIE	UPADŁOŚCIOWE	W	LICZBACH	
–	WIERZYCIELE	HANDLOWI

•	 Powołano zespół 47 koordynatorów w tym Członków Rad 
Nadzorczych, Zarządy oraz Pracowników ze wszystkich obszarów 
działalności Spółki, 6 osób z obszaru wsparcia, Kancelarii 
Wiodącej i Biura Zarządu. 

•	 Odpowiedzialność za najmniejsze wierzytelność przypadła na 
Roberta Czmoka i Magdalenę Wiśniewską-Karwańską a za 
największą na Paulinę Cisek.

•	 Pierwsze pełnomocnictwo dostarczył Mariusz Łożyński 
a ostatnie, równie ważne Joanna Perczyńska. Uzyskanie podpisu 
na pełnomocnictwie od Prezesa Jerzego Wiśniewskiego było 
zadaniem Roberta Czmoka.

•	 Największą liczbę telefonów do Wierzycieli wykonali Hanna 
Gajewska i Maciej Andrzejewski.

•	 Ilość wydrukowanej dokumentacji dla Wierzycieli Handlowych to 
45 000 stron a sekundy spędzone nad jej złożeniem policzyliśmy 
w milionach – 4 147 200!

Na zdjęciu kopiec 
termitów (najlepszych 
budowniczych na 
świecie), Australia 2015, 
fot. M. Wiśniewska
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PBG zawsze prowadziło otwartą i przejrzystą politykę informacyjną. Zarówno jeśli chodzi 
o inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, a także pozostałych interesariuszy 
Spółki. Komunikacja ze środowiskiem inwestorskim, począwszy od roku 2004, w którym 
to PBG zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z roku na rok 
była doskonalona. Zaowocowało to licznymi nagrodami wyżej wspomnianego środowiska 
przyznanymi Zarządowi oraz zespołowi Relacji Inwestorskich za prowadzone działania. 

Pierwsza linia frontu 
ROLA RELACJI INWESTORSKICH  
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
tekst: Michał Maćkowiak, sierpień 2015

Ogłoszenie przez PBG upadłości układowej było dla 
wszystkich bardzo smutną wiadomością. Począw-
szy od pracowników, a na akcjonariuszach i pozo-
stałych interesariuszach skończywszy. Niemniej, 
zespół Relacji Inwestorskich musiał szybko nauczyć 
się funkcjonować w tych ciężkich czasach, gdyż to 
właśnie my, obok Zarządu, zostaliśmy na pierwszej 
linii frontu. Przez pierwsze godziny po ogłoszeniu 
upadłości układaliśmy w myślach i przelewaliśmy 
na papier odpowiedzi na potencjalne pytania, które 
spodziewaliśmy się, że padną. Jak się okazało, nie 
sposób było przygotować się na wszystko. Niemniej, 
żeby zachować jak największą transparentność, po-
wołaliśmy specjalny zespół antykryzysowy, który 
miał być dostępny do prowadzenia rozmów tele-
fonicznych od świtu do zmierzchu oraz odpowia-
dać na wysyłane do Spółki e-maile. Przez pierwsze 
pięć dni od ogłoszenia upadłości układowej, od po-
niedziałku do piątku, odebraliśmy łącznie ponad 
500 telefonów od akcjonariuszy, naszych kontra-
hentów oraz klientów. I muszę przyznać, w imie-
niu całego zespołu, że były to najcięższe rozmowy 
z jakimi musieliśmy się zmierzyć w całym naszym 
dotychczasowym życiu. Niejednokrotnie po dru-
giej stronie słuchawki rozgrywały się prawdziwe 
dramaty życiowe. Wyzywano nas od najgorszych, 
straszono i grożono. Jedyne co mogliśmy zrobić, 
to cierpliwie tłumaczyć zainteresowanym osobom 

ODNOSZĘ WRAŻENIE, ŻE TYM RAZEM 
SPOTKANIE Z AKCJONARIUSZAMI MOŻE BYĆ 

TRUDNIEJSZE NIŻ ZAZWYCZAJ.  

kilku ostatnich dni. Wnioskowi o upadłość towa-
rzyszy jednak list prezesa spółki do akcjonariuszy, 
uruchomienie specjalnej infolinii, pełna informacja 
o sytuacji spółki na stronie internetowej.

 W takiej sytuacji trzeba oczywiście mieć świa-
domość, że prawidłowa komunikacja spółki z oto-
czeniem nie jest jej największym problemem. Za-
rząd PBG walczy o poprawienie płynności, walczy 
o przetrwanie, i to jest jego najważniejsze zadanie. 
Ciekawy jestem jednak, ile spółek w takiej sytuacji 
odłączyłoby linie telefoniczne*.

W zaistniałej sytuacji musieliśmy na nowo zde-
finiować rolę Relacji Inwestorskich prowadzonych 
w Spółce. Na nowo określić cele i zadania. Oczy-
wiście, priorytetem było zachowanie komunikacji 
z interesariuszami, tak żeby każdy mógł mieć stały 
dostęp do Spółki. Jednakże musiały zostać zacho-
wane wszystkie obowiązki wynikające z obecności 
PBG na GPW, gdyż Spółka pozostała notowana 
w indeksie głównym WIG. Dodatkowo dział RI za-
angażował się w prace związane z restrukturyza-
cją i reorganizacją PBG, a także aktywnie wspie-
ra i  będzie wspierać do czasu zawarcia układu  
z wierzycielami zespół negocjujący warunki układu. 
Z punktu widzenia działu RI jest to o tyle istotne, że 
dział RI musi mieć zawsze najświeższe informacje 
z życia spółki, żeby móc jak najrzetelniej przedsta-
wiać sytuację zainteresowanym interesariuszom. 
A negocjacje z wierzycielami oraz ich status przez 
ostatnie trzy lata były tematem, o który najczęściej 
pytało otoczenie zewnętrzne. 

Po zatwierdzeniu układu przez sąd, zespół zaj-
mujący się relacjami inwestorskimi będzie musiał 
ponownie zdefiniować swoje cele i zadania. Jed-
nakże będzie to powrót do normalnego funkcjono-
wania działu. Z całym zespołem jesteśmy pewni, że 
w niedługim okresie ponownie nadejdą czasy, gdy 
będziemy wyróżniani jako spółka przez środowi-
sko inwestorskie za wzorowe prowadzenie działań 
związanych z komunikacją z rynkiem kapitałowym. 

MICHAŁ MAĆKOWIAK

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich RAFAKO SA.
Odpowiedzialny za wsparcie Zarządu i Rady Nadzorczej 
w procesie negocjacji warunków restrukturyzacji PBG.
Jego pasją są nowe technologie, tenis i koszykówka.

Ale na szczęście są też spółki, które nawet 
w bardzo ciężkiej sytuacji nie zapominają, że 
mają akcjonariuszy, klientów, dostawców itd. 
Mam tutaj na myśli PBG, która jest negatywnym 
bohaterem kilku ostatnich dni.

zaistniałą sytuację, słuchać i z pokorą przyjmować 
wszelkie obelgi. Najważniejsze było jednak, żeby 
stawić temu czoła. Dobra komunikacja nie pole-
ga na tym, że komunikuje się tyko dobre rzeczy  
w dobrych czasach. Dobrą komunikację można po-
znać właśnie po tym, że działa bez zarzutu podczas 
sytuacji kryzysowych. Następne tygodnie nie były 
wcale lżejsze, jeśli chodzi o ładunek emocjonalny. 
Jednakże nie odbieraliśmy już setek telefonów, a kil-
ka dziennie. 

W  tym miejscu pozwalam sobie przytoczyć 
fragment wypowiedzi, jaka ukazała się w gazecie 

„Parkiet” po złożeniu przez PBG wniosku o upadłość. 
[…] Ale na szczęście są też spółki, które nawet 

w bardzo ciężkiej sytuacji nie zapominają, że mają 
akcjonariuszy, klientów, dostawców itd. Mam tutaj 
na myśli PBG, która jest negatywnym bohaterem 

*Fragment wypowie-
dzi pana MICHAŁA 
MASŁOWSKIEGO, 
reprezentującego Sto-
warzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych,  
zaczerpnięto z artykułu 
Relacje Inwestorskie 
na giełdzie w zdrowiu 
i w chorobie, gazeta 

„Parkiet” z 11.06.2012 r.

Przez pierwsze pięć dni od ogłoszenia upadłości 
układowej, od poniedziałku do piątku, 
odebraliśmy łącznie ponad 500 telefonów. I muszę 
przyznać, w imieniu całego zespołu, że były 
to najcięższe rozmowy z jakimi musieliśmy się 
zmierzyć w całym naszym dotychczasowym życiu.
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Łatwo nie było, czerwiec 2016

To, że mogliśmy dokończyć budowę Ter-
minala LNG, zawdzięczamy głównie… 
sobie. Był taki moment, że chcieli nas za-
stąpić choćby pracownikami z dalekich 
Chin. Jednak nasze nieprzejednane sta-
nowisko, wsparte zapisaną w kontrakcie 

„solidarną odpowiedzialnością” wobec 
Zamawiającego, udział PBG we wspól-
nym rachunku ESCROW oraz posiadanie 
nieodwoływalnej funkcji kontraktowego 
przedstawiciela GRI wobec klienta (moja 
skromna osoba) uniemożliwiły wyrzuce-
nie PBG z konsorcjum i umożliwiły nam 
dokończenie budowy. 

Włosi próbowali naszą sytuację wy-
korzystać już od początku kłopotów Gru-
py. Zaczęli od podkupowania pracow-
ników Hydrobudowy. Później również 
ludzi z PBG, których część dała się skusić 
i przeszła do Saipem, straszona wciąż 

PIOTR KARAŚ  
Absolwent Politechniki Szczecińskiej, 
wydziałów okrętownictwa i inżynie-
rii środowiska. Dyrektor kontraktu 
Terminal LNG, związany z Grupą PBG 
od 2002 roku, asystent projektan-
ta, inżynier budowy, PM, dyrektor 
przedstawicielstwa PBG na Ukrainie 
i w Norwegii. Włada 3 językami ob-
cymi: angielskim, niemieckim i rosyj-
skim. Hobby: historia Polski, podróże, 
nurkowanie i wędkarstwo.

przez włoskich emisariuszy wizją likwi-
dacji macierzystej Spółki. Jednocześnie 
próbowano ograniczać rolę Spółki i jej 
Załogi na kontrakcie. W  szczytowym 
momencie za pieniądze Konsorcjum – 
a więc także i PBG – Włosi zlecili kancela-
riom prawnym (szwajcarskiej i polskiej) 
ocenę prawnych możliwości usunięcia 
PBG z konsorcjum. 

Ale od czasu, kiedy w 2014 roku zaczę-
ły napływać dobre informacje o proce-
sie układowym, a w mediach nie wiesz-
czono już rychłej likwidacji PBG, Włosi 
żartowali z nas już coraz mniej, choć 
jeszcze niedawno kpiny słyszeliśmy na 
dzień dobry. Ale od ponad roku nikt na 
kontrakcie nie czekał już na likwidację 
PBG. My zaś, chodząc z podniesioną gło-
wą, wiedzieliśmy, że „ten się śmieje, kto 
się śmieje ostatni”. 

PORT	PRZEŁADUNKOWY	I	REGAZYFIKACYJNY	GAZU	ZIEMNEGO LNG	w Świnoujściu, 
wartość kontraktu 2,368 mld PLN netto

UPADŁY ROBI SWOJE...
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Jak spakowaliśmy się 
DO MAŁEGO PUDEŁKA
tekst: Roman Wenski, czerwiec 2016

Zmiana statusu prawnego spółki PBG SA jaka miała miejsce w czerwcu 2012 roku, 
w kolejnym okresie wpłynęła na rozpoczęcie procesu restrukturyzacji i reorganizacji naszej 
firmy. Sytuacja, w jakiej od tego momentu przyszło działać Spółce, wymusiła wprowadzanie 
zmian w większości pionów organizacyjnych, a także w sposobie funkcjonowania 
poszczególnych struktur organizacji. Zmiany te dotknęły również dział controllingu i analiz. 

Największe zmiany w funkcjonowaniu controllin-
gu i jego wpasowywaniu się do zmieniających się po-
trzeb i możliwości Spółki rozpoczęły się w 2015 roku. 
Musieliśmy spakować się do małego pudełka, re-
zygnując z  dotychczas użytkowanego systemu 
Oracle. Podjęto decyzję o przystosowaniu systemu 
Hyperion do roli systemu controllingowego, zarów-
no w obszarze kosztów stałych, jak i zmiennych. Ko-
lejne miesiące roku 2015 to ogromna praca włożona 
w dostosowanie Hyperiona do prac budżetowych  
w nowym układzie. Opracowano nowe listy typów 
kosztów dopasowanych do potrzeb spółek. Wszyst-
kie czynności i dostosowania, dotyczyły systemów 
controllingowych w spółce PBG SA i PBG oil and gas.

Ogromne zaangażowanie włożone przez Zarząd 
i wielu pracowników Spółki w pracę nad Układem, 
doprowadziło na początku sierpnia 2015 roku do 
podpisania Umowy z Wierzycielami Spółki. Okres 
oczekiwania na uprawomocnienie się zawartej 
ugody został wykorzystany na poszukiwanie no-
wego narzędzia informatycznego, które wystar-
czy na potrzeby Spółki i Grupy w zmieniającej się 
sytuacji wynikającej z podpisanych umów i coraz 
większych szans na zawarcie prawomocnego Ukła-
du. Efektem tego było podjęcie poszukiwań zakoń-
czonych wyborem przez GK PBG (inicjatorem była 
spółka zależna RAFAKO SA) nowego narzędzia do 

budżetowania przychodów i  kosztów oraz pro-
wadzenia analiz, jakim został system INFOR. Na 
przełomie 2015/2016 Zarządy największych spó-
łek wchodzących w skład GK PBG podjęły decy-
zję o zakupie i wdrożeniu tego nowego narzędzia 
o znacznie większych możliwościach, elastyczności 
i funkcjonalności. 

Pierwsze miesiące 2016 roku to kolejne zadanie 
postawione przez Zarząd PBG SA, jeszcze z dopi-
skiem „w  upadłości układowej”, przed naszym 
działem controllingu (po kolejnych zmianach or-
ganizacyjnych w Spółce funkcjonującym aktual-

Rozpoczęty proces 
dostosowywania 
zasobów Spółki do 
bieżących i przyszłych 
jej potrzeb w przypadku 
działu controllingu 
dotyczył sukcesywnego 
dopasowania ilości 
osób zatrudnionych 
w dziale.

W WYNIKU RESTRUKTURYZACJI DOSTOSOWALIŚMY 
DO NOWYCH WARUNKÓW PAŃSKIE MIEJSCE PRACY. 

nie pod nazwą Biuro Controllingu). W tym okresie, 
we współpracy z wybraną do wdrożenia systemu 
firmą CODEC oraz informatykami z IT RAFAKO, 
dokonane zostało błyskawicznie przystosowanie 
nowego systemu do pracy w spółkach PBG SA, PBG 
oil and gas oraz RAFAKO Engineering (I etap wdro-
żenia). Wykonane poprzednio prace przy przejściu 
z systemu Oracle na Hyperion nie poszły na marne, 
gdyż wszystkie zmiany i dostosowania tam wpro-
wadzone zostały zaimplementowane do INFOR-a.

Można śmiało powiedzieć, że nasze podstawowe 
umiejętności w zakresie controllingu i planowania 
zadziałały perfekcyjnie, gdyż na dzień ogłoszenia 
Postanowienia Sądu o Uprawomocnieniu się Ukła-
du z dn. 13.06.16 roku systemy controllingowe do 
budżetowania przychodów i kosztów oraz różnego 
rodzaju analiz i możliwości raportowania na po-
trzeby Zarządów, PM i innych kluczowych pracow-
ników trzech spółek z GK są gotowe do działania. 
Przed nami kolejne zadanie stawiane przez Zarząd: 
współpraca z kolegami z RAFAKO i pomoc we wdro-
żeniu systemu INFOR w ich spółce i pod ich potrzeby 
(etap II wdrożenia). Jesteśmy gotowi!

ROMAN WENSKI

Dyrektor ds. controlingu i analiz PBG SA, Dyrektor biura con-
trollingu RAFAKO SA. Związany z PBG SA od 2002 roku, a od 
kilkunastu już lat szef Biura Controllingu. Z wykształcenia mgr 
inż. Budownictwa Lądowego oraz absolwent Wydziału Tech-
nologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Poznańskiej. 
W okresie upadłości układowej poza podstawowym zakresem 
zadań odpowiadał za dostarczanie aktualnych danych w szyb-
ko zmieniających się realiach działalności gospodarczej Spółki 
i Grupy Kapitałowej. W końcowym okresie restrukturyzacji 
współodpowiadał za wdrożenie i dostosowanie do aktualnych 
potrzeb nowego systemu controllingowego d/EPM INFOR 
przewidzianego do implementacji dla większości spółek 
Grupy Kapitałowej. 

Można śmiało powiedzieć, że nasze podstawowe 
umiejętności w zakresie controllingu i planowania 
zadziałały perfekcyjnie, gdyż na dzień ogłoszenia 
Postanowienia Sądu o Uprawomocnieniu 
się Układu z dn. 13.06.16 roku systemy 
controllingowe do budżetowania przychodów 
i kosztów oraz różnego rodzaju analiz 
i możliwości raportowania na potrzeby 
Zarządów, PM i innych kluczowych pracowników 
trzech spółek z GK są gotowe do działania. 
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Operacja na   
OTWARTYM SERCU

Jest rok 2004. Jesteśmy Grupą zatrudniająca po-
nad 7 tysięcy ludzi. Budujemy inwestycje istotne dla 
Polski i jesteśmy z tego dumni. Możemy poszczycić 
się zakończonym sukcesem wdrożeniem systemu 
ERP Oracle. Jego dostawca, międzynarodowy kon-
cern, śle nam gratulacje, wygrywamy konkursy, 
pozwalamy na wizyty referencyjne. Pracujemy 
wspierani informatycznym zintegrowanym syste-
mem do zarządzania. Dane zarządcze są na czas 
i pozwalają podejmować decyzje niezwłocznie. In-
formatyka wspiera biznes i jest dla nas oczywiste, 
że możemy wymagać informacji wiarygodnych 
i bieżących „tu i teraz”. Współpraca biznes – IT jest 
wzorcowa. Słowem: wypracowaliśmy sobie stan-
dard typu PBG. 

Tyle widzi użytkownik. O jego komfort dba ze-
spół IT, który równolegle buduje nowoczesną serwe-
rownię i zastanawia się nad usprawnieniami. Czas 
płynie. Mamy rok 2008. Negocjujemy z dostawcami 
oprogramowania kolejne umowy, wydzielamy spół-
kę stricte informatyczną, licząca ponad 40 osób, do 
obsługi Grupy. Każdy zna swoje zadania, nikt już 
sobie nie wyobraża pracy bez komputera i korzy-
ści z tego płynących. Jesteśmy firmą inżynierską 
realizująca kontrakty dla największych w Polsce 
inwestorów i  współpracującą z  międzynarodo-
wymi koncernami. To oni stawiają informatyczne 
wymagania i podnoszą poprzeczkę. 

Nadchodzi 4 czerwca 2012 roku. Po opubliko-
waniu raportu o decyzji Zarządu, z którego wyni-
ka, że to sąd ma zdecydować o losie PBG, w Spółce 
pojawia się leasingodawca infrastruktury informa-
tycznej. Reprezentuje go trzech smutnych, elegan-
ckich panów, którzy wykonują przecież swoją pracę. 

Po opublikowaniu raportu o decyzji Zarządu, z którego wynika, że to 
sąd ma zdecydować o losie PBG, w Spółce pojawia się leasingodawca 
infrastruktury informatycznej, zgłasza się po swoje trzy serwery i je 
po prostu zabiera. Nie interesuje go, że wszystkie raty płaciliśmy 
w terminie i że planujemy płacić kolejne! On domniemuje, że 
skoro jesteśmy „do likwidacji”, to lepiej zabrać, co jego! 

Tak, Drodzy Czytelnicy, leasingodawca zgłasza się 
po swoje trzy serwery i je po prostu zabiera. Nie in-
teresuje go, że wszystkie raty płaciliśmy w terminie 
i że planujemy płacić kolejne! On domniemuje, że 
skoro jesteśmy „do likwidacji” to lepiej zabrać, co 
jego! Im szybciej, tym lepiej. Zabiera serwery skon-
figurowane, używane, które do niczego mu się nie 
przydadzą i nie jest to dla niego ważne. Tak jak waż-
ne nie jest dla niego, co stanie się z danymi, które 
umieszczone są na tych nowoczesnych serwerach! 
Jedyne, co udaje nam się wynegocjować, to weeken-
dowy czas na przeniesienie danych. Powstaje sztab 
kryzysowy, jednak żadna z procedur nie przewi-
działa takiej sytuacji – ale jak nie my, to kto ma dać 
radę?! Rozdajemy zadania, dzień i noc pracujemy 
w pocie czoła, dosłownie, by w poniedziałek nikt 
z użytkowników nie zauważył zmian i nie odczuł 
różnicy w komforcie pracy. Udało się. 

Poniedziałek – smutni panowie są znów w Wy-
sogotowie. Nieubłagalność najwyższych władz 
leasingodawcy jest dla mnie niezrozumiała! 
Fizycznie znikają z serwerowni elementy, które 
stanowiły clou systemu. Przesiedliśmy się z Mer-
cedesa do Tico, ale nadal jedziemy! Zapomnieliśmy 
o jeździe „automatem”, a zaczęliśmy znów używać 
manualnej skrzyni biegów. Dobrze, że tego się nie 
zapomina.

Wielkie podziękowania należą się służbom 
wsparcia, służbom IT (ach! jak nie lubią, jak tak 
o nich mówię, ale jestem przekonana, że ich pra-
ca ma wyższy cel, jak praca służby zdrowia). To 
one bez większego uszczerbku dla ciągłości pra-
cy spółek były, są i będą wsparciem dla biznesu, 
działając w zgodzie z wartościami PBG: jakością, 
skutecznością i nowoczesnością w działaniu. Dzię-
kuję Wam bardzo!

tekst: Małgorzata Wiśniewska, czerwiec 2016

MAŁGORZATA	WIŚNIEWSKA
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PBG, oddelegowana 
do samodzielnego pełnienia – we współpracy z Zarządem 
Spółki – czynności nadzorczych w zakresie koordynacji prac 
związanych z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej 
w Spółce.
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W naszym przypadku otoczenie mówiło przede 
wszystkim o restrukturyzacji. 

Doradca finansowy PBG – PwC Polska – przy-
gotował na zlecenie Wierzycieli wraz z Zarządem 
Spółki w 2013 roku plan restrukturyzacji opera-
cyjnej i majątkowej, który zawierał między innymi 
takie zadania jak:
•	 dostosowanie struktury organizacyjnej do zmie-

nionej sytuacji Spółki,
•	 podniesienie efektywności działalności finanso-

wej organizacji,
•	 poprawę pozycji rynkowej oraz wartości orga-

nizacji.

Wszystkie	ręce	na	pokład!
Inicjatywy zaproponowane przez PwC wiązały 
się z mnóstwem dodatkowej pracy i mnóstwem… 
zmian. Zarząd przekonał nas, że walczymy o prze-
trwanie Spółki, a zmiany są konieczne, bo pozwolą 

WITAM NA PIERWSZEJ LEKCJI ZARZĄDZANIA 
ZMIANĄ. ZACZNIEMY OD TRENINGU 

SWOBONEGO UPADANIA. 

Początek wielkich zmian… Dnia 13 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań – 
Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych 
i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością 
zawarcia układu. Od tego momentu rozpoczęła się nasza przygoda ze wszystkimi 
możliwymi synonimami wyrazu zmiana, wśród których znalazły się: restrukturyzacja, 
reorganizacja, transformacja, modernizacja, innowacja, usprawnienia. 

JEDYNĄ PEWNĄ RZECZĄ  
JEST ZMIANA
tekst: Katarzyna Naczyńska, sierpień 2015

nam na odbudowanie pozycji organizacji oraz na 
dalszy jej rozwój.

By stawić czoła nowym wyzwaniom, zorgani-
zowaliśmy się zgodnie z hasłem „wszystkie ręce 
na pokład!” Naszym zadaniem było przyswojenie 
sobie rekomendacji przygotowanych przez PwC 
i wzięcie na siebie nowych obowiązków. Poznaliśmy 
dobrze hasło „wielozawodowość”.

Zarząd PBG wraz z Radą Nadzorczą opracował 
plan działania, a następnie zostały powołane ze-
społy, które rzetelnie go realizowały. Wydano sze-
reg poleceń służbowych, których realizacja wyma-
gała od osób odpowiedzialnych za ich realizację 
wyjścia poza swoją strefę komfortu. Wypracowane 
przez lata sposoby pracy, powiązania i przyzwycza-
jenia musiały się zmienić w ciągu krótkiego czasu. 
Zmianie uległ schemat organizacyjny, procedury 
i dotychczasowe zasady współpracy. Mówiąc krót-
ko, musieliśmy się pozbyć starych nawyków i przy-

zwyczaić do tego, że jedyną pewną rzeczą jest zmia-
na. Kolejny raz udowodniliśmy sobie, że RAZEM 
MOŻEMY WIĘCEJ, mając równocześnie pełną świa-
domość tego, że sukces uzależniony jest od naszej 
elastyczności oraz pozyskania, przekazywania i wy-
korzystania posiadanej wiedzy oraz informacji, czyli, 
mówiąc wprost, od skutecznej komunikacji.

Wszystkie te działania toczyły się równolegle ze 
zwykłym obszarem naszej działalności. Kończyli-
śmy (przed terminem) kontrakty i startowaliśmy 
w kolejnych postępowaniach, wygrywając jako 
Grupa największe przetargi w Polsce (np. „Blok 
na nadkrytyczne parametry pary o mocy 910 MW 
dla Elektrowni Jaworzno”). 

Upadły	robi	swoje
Gdy 4 czerwca 2012 roku wpłynął do sądu wniosek 
PBG o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia 
układu, otoczenie (i pewnie wielu z nas) widziało 
przyszłość Spółki w ciemnych barwach. Nie było 
łatwo, przecieraliśmy szlaki, poruszając się w nie-
doskonałych przepisach prawa upadłościowego, 
pozyskując nowe umiejętności i ucząc się funkcjo-
nowania w wymagającym elastyczności środowi-
sku. Ogrom pracy włożony w dostosowanie się do 
nowej sytuacji, zmiany struktury, reorganizacja 
wewnętrzna i transformacja procesów zaprocen-
towały, doprowadziły nas pomyślnie do miejsca 
w którym obecnie jesteśmy. Po trzech latach mo-
żemy z nadzieją spoglądać w przyszłość, mając 
nie tylko nadzieję na zawarcie układu, lecz także 
głęboką wiarę w to, że spółka PBG odbuduje swoją 
pozycję na rynku budownictwa. Stoją przed nami 
ogromne wyzwania. Budujemy przecież bezpie-
czeństwo energetyczne Polski!

KATARZYNA NACZYŃSKA

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego PBG SA. Z Grupą 
PBG związana od prawie 13 lat. Specjalizuje się w audytach 
procesowych. Infor, V-desk i Excell nie mają przed nią 
tajemnic. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu.  Ściśle współpracuje z Fundacją 
PBG. Mama 6-letniej Oli. 

Wypracowane przez lata sposoby pracy, powiązania i przyzwyczajenia 
musiały się zmienić w ciągu krótkiego czasu. Zmianie uległ schemat 
organizacyjny, procedury i dotychczasowe zasady współpracy. Mówiąc 
krótko, musieliśmy się pozbyć starych nawyków i przyzwyczaić do tego, 
że jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Kolejny raz udowodniliśmy sobie, że 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Po trzech latach możemy z nadzieją spoglądać  
w przyszłość, mając nie tylko nadzieję na zawarcie 
układu, ale także głęboką wiarę w to, że spółka 
PBG odbuduje swoją pozycję na rynku budowni-
ctwa. Stoją przed nami ogromne wyzwania. Budu-
jemy przecież bezpieczeństwo energetyczne Polski!
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Najszybciej zareagowała firma UPS, w kilka dni 
po złożeniu wniosków o upadłość z możliwością 
zawarcia układu przez Spółki: PBG SA, Hydrobu-
dowa Polska SA oraz Aprivia SA, UPS zablokował 
obsługę przesyłek wychodzących. Następnie wy-
powiedział umowę o  świadczenie usług kurier-
skich z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Jak się dowiedzieliśmy, działania 
firmy wynikały z jej polityki „nieobsługiwania firm 
w upadłości”.

Odmienną postawę zaprezentowała firma DPD, 
podjęła dialog i ostatecznie zgodziła się na dalszą 

obsługę, ale po podpisaniu nowej umowy. W mię-
dzyczasie PBG wznowiło współpracę z firmami ku-
rierskimi TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. 
oraz Federal Express Poland Sp. z o.o. Ta ostania 
zgodziła się na współpracę pod warunkiem prze-
słania zobowiązania odnośnie do terminowego re-
gulowania zobowiązań powstałych po ogłoszeniu 
upadłości. 

Najdłużej czekaliśmy na odpowiedź Poczty Pol-
skiej, która obsługiwała większość nadawanych 
przesyłek. Po kilku miesiącach ciszy, z  dnia na 
dzień, w  urzędzie pocztowym odmówiono przy-

ŻYCZY PAN SOBIE 
PRIORYTET CZY 
EKONOMICZNĄ?

Przed ogłoszeniem upadłości układowej przez PBG SA, w zakresie 
doręczania przesyłek Spółkę obsługiwały Poczta Polska SA, UPS 
Polska Sp. z o.o. oraz DPD Polska Sp. z o.o. Reakcja dotychczasowych 
dostawców usług na informację o upadłości była zróżnicowana.

UPADŁY W OKIENKU
tekst: Mikołaj Kamiński, sierpień 2015 Mamy nadzieję, że 

ostatnia bariera 
w nadawaniu 
korespondencji 
wychodzącej, 
tzw. okienko 
pocztowe, zostanie 
wyeliminowana 
po prawomocnym 
zatwierdzeniu 
układu PBG SA 
z Wierzycielami przez 
Sąd Upadłościowy.

jęcia naszych przesyłek na dotychczasowych wa-
runkach i zażądano płatności „z góry”. Kilka dni 
później PBG otrzymało pismo od Poczty Polskiej 
zawiadamiające o rozwiązaniu umowy w trybie 
natychmiastowym z dniem 1 października 2012 r. 
Od tego dnia Spółka rozlicza się z Pocztą Polską 
w formie gotówkowej, nadając wszystkie przesyłki 
w tzw. okienku.

Konsekwencją powyższej sytuacji dla pracow-
ników PBG jest skrócenie o godzinę, czasu na do-
starczenie do firmowej Kancelarii przesyłek wy-
chodzących z PBG. Biorąc pod uwagę ogrom oraz 
terminowość wysyłanej korespondencji dotyczącej 
układu z  wierzycielami, było to znaczne utrud-
nienie. Zaznaczyć należy, że wobec wszystkich 
wymienionych firm obsługujących przesyłki wy-
chodzące, w momencie ogłaszania upadłości PBG 
miało nieuregulowane zobowiązania. W związku 
z czym firmy, obawiając się braku płatności za 
świadczone usługi, wstrzymały odbiór nadawanej 
korespondencji, co spowodowało chwilowy „paraliż 
komunikacyjny” PBG.

Na szczęście, większość kontrahentów wykazała 
duże zrozumienie i podjęła owocny dialog w spra-

Najdłużej czekaliśmy na odpowiedź Poczty 
Polskiej, która obsługiwała większość nadawanych 
przesyłek. Po kilku miesiącach ciszy, z dnia 
na dzień, w urzędzie pocztowym odmówiono 
przyjęcia naszych przesyłek na dotychczasowych 
warunkach.

wie możliwości dalszej współpracy. Mamy nadzieję, 
że ostatnia bariera w nadawaniu koresponden-
cji wychodzącej, tzw. okienko pocztowe, zostanie 
wyeliminowana po prawomocnym zatwierdzeniu 
układu PBG SA z Wierzycielami przez Sąd Upad-
łościowy. 

MIKOŁAJ	KAMIŃSKI

Specjalista ds. ubezpieczeń w PBG oil and gas.
Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, zarządzanie projektami oraz ubezpieczenia 
gospodarcze. Pasjonat dobrej kuchni i wina.



110 111Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne NASZA DROGA DO UKŁADU

Sztuka tak mocno wpisała się w kulturę organi-
zacyjną naszej Spółki i Grupy, że nie wyobrażamy 
sobie życia firmowego bez kolejnych wystaw i wer-
nisaży. W sposób szczególny w tę tradycję wpisują 
się wyjątkowo uroczyste wernisaże, którymi rozpo-
czynamy spotkania imieninowe naszych prezesów, 
Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich. 

Historia Grupy PBG tak się potoczyła, że od po-
łowy 2012 roku rozpoczął się niezwykle trudny czas 
działania w upadłości układowej. Nowa sytuacja 
wymusiła wytężony wysiłek wszystkich pracow-
ników w takich działaniach jak: restrukturyzacja, 
optymalizacja kosztów, spotkania i  negocjacje 

Mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka, PBG Gallery 
nieprzerwanie i intensywnie realizuje swoje działania statutowe.

PBG Gallery, kiedy Główny Fundator  
POZOSTAJE W UPADŁOŚCI  
UKŁADOWEJ
tekst: Lidia Prętka, sierpień 2015 
Manager PBG Gallery

z wierzycielami, współpraca z nadzorcą sądowym, 
zespołami doradców, wreszcie zdobywanie nowych 
i kontynuowanie rozpoczętych kontraktów.

W Fundacji i w Galerii, mimo niełatwego cza-
su i ograniczonych środków, mówiąc nieco kolo-
kwialnie, robiliśmy i robimy swoje. Nie znaczy to 
wcale, że mniej było pomysłów, projektów, przed-
sięwzięć, w których Fundacja i PBG Gallery pełniły 
rolę organizatora, współorganizatora, nierzadko 
partnera i mecenasa. Wsparcia finansowego nie 
odmawiano nam w spółkach Grupy PBG, za co je-
steśmy wdzięczni i mamy okazję podziękować na 
łamach biuletynu.

Nasze wysiłki były równie wytężone. Warto pod-
kreślić, że wiele przyjaznych kontaktów z naszymi 
partnerami, z którymi udało się nawiązać współ-
pracę w ciągu kilkunastu lat działalności oraz nowe 
i ciekawe relacje z osobowościami z kręgu kultury 
sprawiły, że nie było przeszkód w podejmowaniu 
decyzji co do nowych projektów. Bywało, że goście, 
zachwyceni rodzinną atmosferą i  wyjątkowym 
przyjęciem na wernisażach, wspominali nie tylko 
pokazywane prace czy spotkanie z artystą, lecz 
także domowe ciasto i kanapki przygotowywane 
przez nas, organizatorki wystaw, specjalnie na 
te okazje. „Nie ma rzeczy niemożliwych do zała-
twienia” – mówi Asia Perczyńska, która zawsze 
wykazywała chęć włączania się w działania PBG 
Gallery. Nie byłoby tylu projektów, gdyby nie za-
angażowanie Piotra Mierzwy i jego gotowość do 
realizacji nowych wyzwań.

Fakty mówią za siebie. Od początku roku do 
sierpnia 2015 PBG Gallery, w nieocenionej współ-
pracy z Fundacją PBG, zorganizowało 13 projektów. 
Sześć wystaw odbyło się w PBG Gallery w Wysogo-
towie, pozostałe wydarzenia miały miejsce w City 
Parku i w PBG Gallery Skalar Office Center, a także 
w Lozannie w Szwajcarii. A wracając do liczb, od 

Wiele przyjaznych kontaktów z naszymi 
partnerami, z którymi udało się nawiązać 
współpracę w ciągu kilkunastu lat działalności 
oraz nowe i ciekawe relacje z osobowościami 
z kręgu kultury sprawiły, że nie było przeszkód 
w podejmowaniu decyzji co do nowych projektów.

czerwca 2012 roku do chwili obecnej Fundacja i Ga-
leria zrealizowały 53 projekty wystawowe. 

Nie sposób pominąć tu także działań związa-
nych z dużym projektem Fundacji PBG dotyczą-
cym prezentacji makiet stadionów wybudowanych 
przez Grupę PBG. Makiety z brązu, wykonane przez 
poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmalę, od 
kwietnia 2012 roku wędrują po Polsce. Ideą pro-
jektu jest pokazywanie jak największej liczbie osób 
tych nowo wybudowanych, najnowocześniejszych 
w Polsce aren sportowych. Zwłaszcza tym środowi-
skom i osobom, które nigdy nie będą miały możli-
wości obejrzenia ich z bliska. Stadiony w artystycz-
nej wizji Romana Kosmali odwzorowane zostały 
z wielką starannością, a na makietach umieszczo-
no najistotniejsze informacje. Z myślą o osobach 
niewidomych i słabowidzących zapisano je także 
w alfabecie Braille’a, co umożliwia takim osobom 
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Fakty mówią za siebie. 
Od początku roku do 
sierpnia 2015 PBG 
Gallery, w nieocenionej 
współpracy z Fundacją 
PBG, zorganizowało 
13 projektów.

„oglądanie poprzez dotyk” tych wyjątkowych pe-
reł polskiej architektury sportowej. Fundacja PBG, 
organizując spotkania z osobami niewidomymi 
i  udostępniając prezentacje makiet w  różnych 
miejscach w  Polsce (m.in. Poznań, Warszawa, 
Racibórz), włączyła się aktywnie w realizowanie 
działań o zasięgu ogólnopolskim na rzecz pomocy 
i wyrównywania szans osobom z niepełnospraw-
nością wzrokową. Aktualnie makiety oglądać moż-
na w nowoczesnym biurowcu Skalar Office Center 
przy ulicy Góreckiej 1 w Poznaniu i jest to już 15. 
z kolei lokalizacja, w której prezentujemy makiety. 

Na temat działań PBG Gallery pojawiło się kilka 
relacji w telewizji lokalnej, w TVP Poznań, w Telesko-
pie oraz w WTK w Pulsie Dnia, nagrano dwie audycje 
w Radiu Merkury, napisano kilka wzmianek, krót-
kich artykułów w poznańskich dziennikach, w „Gło-
sie Wielkopolskim” czy „Gazecie Wyborczej”, a także 
w piśmie lokalnym „Tarnowa Kultura”. Wszystkie 
nasze wydarzenia udokumentowane zostały na 
kilkuminutowych filmach. Mieliśmy też kilkakrot-

nie zaszczyt i przyjemność organizować wystawy 
pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta 
Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Pozdrawiamy i  jak zawsze zapraszamy do 
udziału w  wernisażach, do oglądania wystaw 
i śledzenia naszych działań na rzecz kultury pra-
cowniczej w organizacji, na rzecz środowiska lokal-
nego, czyli gminy Tarnowo Podgórne, przybliżania 
sztuki… i nie tylko, mieszkańcom miasta Poznania 
i Polski. 

Jak zawsze zapraszamy do udziału w wernisażach, 
do oglądania wystaw i śledzenia naszych działań 
na rzecz kultury pracowniczej w organizacji, na 
rzecz środowiska lokalnego, czyli gminy Tarnowo 
Podgórne, przybliżania sztuki… i nie tylko, 
mieszkańcom miasta Poznania i Polski. 

Zdjęcia z wystaw w latach 2012-2015, fot. archiwum PBG Gallery
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Uznano, że przy skali i radykalnym charakterze 
zmian, które nas dotknęły, jednym z najważniej-
szych czynników jest dobra komunikacja. Stała 
się ona jednym z kluczowych zagadnień procesu 
restrukturyzacji. Procesu, który w  potocznym 
odbiorze zazwyczaj nie kojarzy się najlepiej i – co 
tu dużo mówić – negatywnie wpływa na nastroje. 
Szczególnie gdy tak, jak w przypadku PBG, jego 
częścią składową były redukcja płac i zatrudnienia. 
W takiej sytuacji dbałość o komunikację stała się 
jednym z najważniejszych wyzwań Władz Spółki.

W  dniu, w  którym złożony został wniosek 
o ogłoszenie upadłości układowej, Prezes Jerzy 
Wiśniewski przesłał do nas – pracowników – list 

Nawet najlepsza strategia restrukturyzacji może pozostać 
jedynie dokumentem schowanym w szufladzie, jeśli 
zmian nie zrozumieją i nie zrealizują pracownicy – 
ta myśl przyświecała Zarządowi PBG w trwającym 
ponad cztery lata postępowaniu układowym.

Komunikacja w procesie 
RESTRUKTURYZACJI
tekst: Karolina Kubica-Kamińska, lipiec 2015

opisujący sytuację Spółki i zasygnalizował, jakich 
działań możemy się spodziewać. Była to pierwsza 
wiadomość czekająca na nas w skrzynkach mai-
lowych i na tablicach informacyjnych 4 czerwca 
2012 roku. Prezes dał jasny komunikat – wszystkie 
trudne zmiany mają na celu coś więcej niż tylko 
przetrwanie: nie chcemy tylko prosperować, chce-
my wrócić na pozycję lidera.

Kilka dni po złożeniu dokumentów w sądzie od-
było się pierwsze spotkanie Władz Spółki z pracow-
nikami dotyczące układu i bieżącej sytuacji. Wagi 
tych spotkań (których w sumie zorganizowaliśmy 
w ciągu czterech lat piętnaście) nie sposób przece-
nić. Zarządowi były potrzebne, by dać jasny komuni-
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Przed nami ogromne wyzwanie w postaci spłaty 
zobowiązań układowych. Patrzymy przed siebie 
z odwagą, która nie wynika z wiary, że „jakoś się 
uda”, ale jest poparta doświadczeniem, wiedzą 
i prognozami finansowymi. Wszystko jest możliwe, 
gdy u steru PBG stoi ktoś, kto podejmuje decyzje 
wiążące się z ogromną odpowiedzialnością i jest 
gotów tę odpowiedzialność dźwigać. Szef z pasją. 
Wizjoner, inżynier i humanista, który od zawsze 
powtarza, że „najważniejsi są ludzie”.

Wszystko jest możliwe, gdy u steru PBG 
stoi ktoś, kto podejmuje decyzje wiążące się 
z ogromną odpowiedzialnością i jest gotów tę 
odpowiedzialność dźwigać. Szef z pasją. Wizjoner, 
inżynier i humanista, który od zawsze powtarza, 
że „najważniejsi są ludzie”.

kat o nieuchronności skomplikowanych zmian oraz 
uzasadnić, do czego są potrzebne, a nam – pracow-
nikom – pozwalały poznać informacje z pierwszej 
ręki i zachować względne poczucie bezpieczeństwa 
w tym niełatwym czasie, gdy wszystkie nagłówki 
gazet krzyczały „PBG upada!”. Dzięki jasnym ko-
munikatom i konkretnym wskazówkom pracowa-
liśmy dalej i w ekstremalnie trudnych warunkach 
biznesowych, gdy zablokowano konta Spółki i nie 
brakowało czekających na nasze potknięcie, od-
daliśmy do użytku (przed czasem!) Kopalnię Ropy 
Naftowej i Gazu Ziemnego LMG i zorganizowaliśmy 
z powodzeniem startującą w przetargach spółkę 
córkę PBG oil and gas. 

Nie zapomnieliśmy o rynku, akcjonariuszach, 
klientach i kontrahentach. Dobra komunikacja 
z  nimi stała się priorytetem Spółki. Na stronie 
internetowej PBG stworzona została specjalna 
zakładka, w której zamieszczane były bieżące in-
formacje o postępowaniu układowym i dokumen-
ty dotyczące procesu. W kluczowych momentach 
i w czasie nagłych zwrotów sytuacji powoływane 
były specjalnie zespoły do przeprowadzania tele-
fonicznych kampanii informacyjnych. W  ciągu 

PONIEWAŻ ZARZĄD 
STAWIA NA DOBRĄ 

KOMUNIKACJĘ, 
WYBRALIŚMY 

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIA. 

czterech lat wykonaliśmy setki połączeń do wie-
rzycieli, tłumacząc, w jaki sposób i w jakim termi-
nie chcemy spłacić nasze zobowiązania i dlaczego 
zatwierdzenie układu się przedłuża. Nie były to roz-
mowy łatwe, towarzyszyło im mnóstwo emocji, ale 
efekt wart był wysiłku. Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych doceniło nasze starania związane 
z przygotowaniem komunikacji z rynkiem doty-
czącej złożenia wniosku o upadłość z możliwością 
zawarcia układu. 

W  październiku 2015  roku sąd zatwierdził 
układ zawarty przez PBG z wierzycielami. To nie 
eksperci zewnętrzni doprowadzili proces do 
szczęśliwego finału, choć ich pomoc była często 
nieodzowna. Było to możliwe wyłącznie dzięki 
odważnym, nowatorskim rozwiązaniom propo-
nowanym przez Władze Spółki ale i determina-
cji całej załogi. Część z nas, by prawidłowo rea-
lizować niecodzienne zadania zrobiła „doktorat” 
z prawa upadłościowego, inni wyspecjalizowali 
się w zakresie restrukturyzacji. Jakość, skutecz-
ność i nowoczesność – wartości, które od lat przy-
świecają PBG – nabrały dla nas jeszcze głębszego 
sensu i znaczenia.

KAROLINA KUBICA-KAMIŃSKA

Starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, PBG oil 
and gas. Historyk i HR-owiec z wykształcenia. Przygodę 
z Grupą PBG zaczynała 10-lat temu w dniu swoich urodzin. 
Obecnie w Biurze Zarządu odpowiada za regulacje we-
wnętrzne, sprawy pracownicze, komunikację i CSR. Szczęś-
ciara, która łączy pracę z pasją. Ściśle współpracuje z Fun-
dacją PBG. Mama 8-letniego Andrzeja i 2-letniej Bogny.
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– czyli jak się zmienialiśmy, żeby przeżyć 

Ostatnie cztery lata – od ogłoszenia upadłości układowej Spółki przez 
uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu 
PBG z wierzycielami aż po dzisiaj – kojarzy się głównie ze zmianą.

UPADŁEŚ? POWSTAŃ!
tekst: Magdalena Eckert, lipiec 2016

Zmieniało się wszystko i nadal zmieniać się 
będzie: od sytuacji Spółki, przez strukturę 
Grupy Kapitałowej, skład Zarządu, sposób 
zarządzania procesami, aż po nas samych. 
Poznaliśmy wiele niełatwych, ale ciekawych 
zagadnień. Musieliśmy zmierzyć się z nowym 
sposobem podejmowania decyzji w związku 
z udziałem nadzorcy sądowego w tym proce-
sie. Również komunikacja z rynkiem uległa 
zmianie, ponieważ inna jest sytuacja Spółki. 
Musieliśmy na nowo nauczyć się wewnętrznej 
komunikacji. Często zmienia się skład zespołów, 
z którymi współpracujemy, dlatego szczegól-
nie istotne stało się zarządzanie informacją 
i kultura przekazywania obowiązków służbo-
wych. Do tej pory określały to utarte ścieżki 
postępowania. 

Kluczowym elementem naszego funkcjono-
wania stała się informacja. Jej gromadzenie 
należało ponownie, na nowych warunkach 
scentralizować. Właśnie centralizacja, tak 
bardzo dotąd pejoratywnie w kontekście hi-
storycznym postrzegana, okazała się być klu-
czowa. Szczególnie istotne stało się również 
uszczelnienie kanałów komunikacji, bowiem 
Spółka, przechodząc w stan upadłości, zmie-
niła zakres informacji wrażliwych. 

 Musieliśmy nauczyć się elastyczności 
i pokory wobec nowych potrzeb organizacji. 
Zawsze mocną stroną PBG była umiejętność 
pracy w zespole i gry do wspólnej bramki. Ten 
element kultury organizacyjnej odegrał szcze-
gólnie ważną rolę we współpracy z nadzorcą, 
doradcami oraz w rozmowach z wierzycie-

MAGDALENA	ECKERT

Odpowiada za obowiązki informacyjne PBG. W procesie 
restrukturyzacji wspiera działania Biura Zarządu oraz realizo-
wała zadania powierzone przez Zarząd w związku z procesem 
przygotowania dokumentacji restrukturyzacyjnej. Prywatnie 
przede wszystkim mama, zwariowana na punkcie 10-letniej 
Mai. W wolnej chwili ogląda filmy kryminalne, sensacyjne lub 
nałogowo pochłania nieszablonowe, ambitne książki.

czyli praca Biura Zarządu 

Jeżeli znajdziesz się w miejscu, gdzie nieustannie 
dzwoni telefon, drzwi się nie zamykają, a wachlarz 
spraw do załatwienia jest tak rozległy jak Kordyliery, 
możesz być pewien, że trafiłeś do Biura Zarządu.

NIEZBĘDNE 
WSPARCIE,

tekst: Wiktoria Wiśniewska-Stadnik, czerwiec 2016

Szeroki wachlarz obowiązków, które na co dzień 
wykonujemy, w ciągu ostatnich czterech lat jeszcze 
się powiększył. Do standardowych zadań dołączyła 
komunikacja z wierzycielami i nadzorcą sądowym, 
wizyty w sądzie, koordynacja prac kancelarii, do-
radców i ekspertów. To Biuro Zarządu informowało 
o zadaniach wyznaczanych przez Zarząd, wydając 
je w formie poleceń służbowych i było głównym ka-
nałem komunikacyjnym. 

Za nasze motto przyjęliśmy hasło „nie ma rze-
czy niemożliwych”, a praca pod presją czasu stała 
się naszą główną umiejętnością. Z wielką radością 
przyjęliśmy decyzję sądu o uprawomocnieniu się 
układu. Czujemy, że Biuro Zarządu swoją codzien-
ną pracą dołożyło małą cegiełkę do pozytywnego 
wyniku głosowania.

WIKTORIA	WIŚNIEWSKA-STADNIK

Z determinacją i konsekwencją kieruje Biurem Zarządu, które 
w procesie restrukturyzacji wspiera organizacyjnie Spółkę. 
Nowoczesny mól książkowy, z prędkością światła pochłaniają-
cy w oryginale wersje elektroniczne książek anglojęzycznych 
autorów. Regularnie okrasza „Ogniwo” recenzjami książek, 
zachęcającymi czytelników do spędzania wolnego czasu 
z ciekawą lekturą. Uwielbia podróżować w towarzystwie bli-
skich, w tym ujmująco hedonistycznego kota rasy brytyjskiej, 
o dźwięcznie brzmiącym imieniu Kaszmir.

Za nasze motto przyjęliśmy hasło 
„nie ma rzeczy niemożliwych”, 
a praca pod presją czasu stała 
się naszą główną umiejętnością. 
Z wielką radością przyjęliśmy 
decyzję sądu o uprawomocnieniu 
się układu. Czujemy, że Biuro 
Zarządu swoją codzienną pracą 
dołożyło małą cegiełkę do 
pozytywnego wyniku głosowania.

lami, nie raz pomagając w realizacji zadań, 
które trzeba było wykonać po raz pierwszy 
i wydawały się być nie do zrobienia. Nauczy-
liśmy się działać w stresie i pod presją czasu. 
Jesteśmy silniejsi, bardziej zorganizowani, bar-
dziej doświadczeni. Z takim „bagażem” będzie 
nam łatwiej zmierzyć się z rynkową, niełatwą 
rzeczywistością, do której na pełnych prawach 
wracamy. 
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BIURO	ZARZĄDU		
W	LICZBACH

Biuro Zarządu, wspierając Spółkę w ob-
szarze współpracy z  sądem, w  ciągu 
czterech lat pracy w drodze do układu 
pokonało łącznie 1610 kilometrów 
z Wysogotowa do sądu na Grochowych 
Łąkach. To tyle, ile w linii prostej z Pozna-
nia do Aten! Odwiedziliśmy Grochowe 
Łąki ponad 50 razy, każdorazowo poko-
nując 80 stopni w górę, prowadzących 
do pokoju Sędziego Komisarza. Oznacza 
to, że podczas wizyt w sądzie pokona-
liśmy łącznie ponad 8000 stopni, czyli 
wykonując obowiązki, spaliliśmy ponad 
3000 kalorii! 

Ważnej dokumentacji nie brakowa-
ło. Najistotniejsze w relacji z wierzyciela-
mi były Propozycje Układowe – powsta-
ły ich i różne wersje i olbrzymia liczba 
kopii. Biuro Zarządu wyprodukowało aż 
54 632 stron korespondencji złożonej 
w sądzie i kierowanej następnie do wie-
rzycieli! Samo techniczne przygotowa-
nie materiałów zajęło nam 1152 godziny. 
To mniej – więcej półtora miesiąca pracy 
5-osobowego zespołu.

Innymi ważnymi dokumentami zwią-
zanymi z  procesem restrukturyzacji są 
Umowa Restrukturyzacyjna oraz Umowa 
Emisyjna i Agencyjna oraz o Współfinanso-
wanie zawarte z niektórymi wierzycielami 
finansowymi. Obie umowy podpisane fi-
nalnie w dniu 31 lipca 2015 roku składały się 
z 115 dokumentów, które w trakcie trwają-
cych rozmów z wierzycielami finansowymi 
doczekały się 2348 wersji. 

W rozmowach z wierzycielami han-
dlowymi wzięło udział 47 koordynato-
rów, którzy skontaktowali się z 300 wie-
rzycielami, przeprowadzając ponad 
900 rozmów! W ich wyniku uzyskano 
między innymi 129 pełnomocnictw 
i 62 karty do głosowania. 

Największa wierzytelność handlowa 
uznana na liście wierzytelności wynosiła 
68 181 994,83 milionów, a najmniejsza 
60,90 złotych.

115
2	348 wersji. 

Wyznaczono 47 koordynatorów, którzy przeprowadzili 

300 wierzycielami	ponad 900 rozmów.

Techniczne przygotowanie 
	

1152 godziny.

54	632 stron

-

8	000	stopni. 1610

68	181	994,83	

60,90
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Wpływ ogłoszenia upadłości układowej przez Spółkę 
na realizację procesu zakupów z perspektywy 
pracowników logistyki w Grupie PBG.

OKIEM PIONU LOGISTYKI
tekst: Anna Szczodrowska, Paweł Krzywiak, Marcin Ruszkowski, Kinga Rolnik, sierpień 2015 
zdjęcia: Piotr Mierzwa

Paweł Krzywiak. Dzień 13  czerwca 2012 
roku był jednocześnie końcem i początkiem. 
Końcem stabilizacji i pracy w komfortowych 
warunkach silnej spółki, z którą każdy zabie-
gał o  współpracę. Początkiem etapu walki 
o  wszystko, co potrzebne było do realizacji 
kontraktów. Musieliśmy zmierzyć się z nową 
rzeczywistością, a przy okazji poznaliśmy, jak 
w praktyce sprawdza się przysłowie, że praw-
dziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wśród 
wielu pytań, lęków i niepewności walczyliśmy 
o przetrwanie, i nową szansę na przyszłość. 
W trakcie tej walki bardzo symptomatyczne 
było to, jak łatwo ludzie i firmy, z którymi się 
współpracowało i którzy przez lata świetności 
wydawali się nam przyjaźni, z dnia na dzień 
zniknęli. W okresie świetności odwiedzało nas 
z propozycjami współpracy po kilku dostaw-
ców dziennie, później nastąpiła cisza. 

 Stan upadłości układowej, w którym znajdowała 
się nasza firma, był czasem bardzo ograniczonego 
zaufania naszych kontrahentów. Wielu dostawców 
zrezygnowało ze współpracy z nami. Musieliśmy 
szukać nowych, a to nie było łatwe, bo wieść o trud-
nej sytuacji PBG rozeszła się błyskawicznie. 

 W czasie pracy nad układem, przed jego pod-
pisaniem, niewielu kontrahentów godziło się na 
odroczone terminy płatności. Mając po drugiej 
stronie partnerów, którzy nie do końca nam ufa-
ją, trudno negocjować z pozycji lidera – do jakiej 
byliśmy przyzwyczajeni – i stawiać sztywne wa-
runki. Musieliśmy bez zmrużenia oka akceptować 
warunki innych, żeby móc realizować nasze cele – 
zachować ciągłość świadczenia usług i wrócić na 
dawną ścieżkę rozwoju. A kontrahenci domagali 
się dodatkowych zabezpieczeń transakcji, ściśle 
przestrzegali finalizacji umów. Kiedyś załatwienie 
każdej sprawy było znacznie mniej sformalizowa-

Wśród wielu pytań, lęków i niepewności walczyliśmy o przetrwanie, 
i nową szansę na przyszłość. To, co w trakcie tej walki było bardzo 
symptomatycznie, to jak łatwo ludzie i firmy, z którymi się współpraco-
wało i którzy przez lata świetności wydawali się nam przyjaźni, z dnia 
na dzień zniknęli. W okresie świetności odwiedzało nas z propozycjami 
współpracy po kilku dostawców dziennie, później nastąpiła cisza. Przedstawiciele pionu zakupów i logistyki. Od lewej: Kinga Ronik, Paweł Krzywiak, Anna Szczodrowska, Marcin Ruszkowski
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ne. Mieliśmy wielu interesantów, którzy prześcigali 
się w treści złożonych ofert. Wydłużano nam ter-
miny płatności, gwarancji, składano korzystniejsze 
cenowo oferty, tylko dlatego, żeby móc pochwalić 
się, że współpracuje się z PBG. 

Po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia 
układu firm chętnych do współpracy z nami zostało 
niewiele. Jakby nie wiedzieli, że mamy możliwość 
zawarcia układu i nie wierzyli, że to osiągniemy. Na 
szczęście nie wszyscy. Ci, którzy z nami zostali, wyma-
gali jednak szerszego zakresu zabezpieczeń transakcji. 

Teraz wszystko się powoli zmienia. Pozyskiwanie 
nowych zleceń powoduje odbudowywanie się rela-
cji z naszymi dawnymi kontrahentami. Firmy coraz 
chętniej aplikują do współpracy z nami i interesują 
się zakresem prac na nowo pozyskanych kontraktach. 

Jednakże z mojego osobistego punktu widzenia 
pozostaje pewien niesmak. W naszej bardzo trudnej 
sytuacji, kiedy jakakolwiek pomoc była na wagę zło-
ta, wielu odwróciło się od PBG. Może i tak niektórzy 
postrzegają prawa rynku, ale rynek to też relacje 
i zaufanie, nawet jeśli znalazłeś się w kłopotach. Dziś 
stajemy przed pytaniem – jak zweryfikować teraz na-
sze nastawienie wobec tych, którzy odwrócili się wte-
dy plecami. Biznes to nie tylko wyniki i cyfry. Biznes 
to także zależności, relacje i tradycje oraz zaufanie.

Osobiście doświadczyłam, jak zmieniło się ich na-
stawienie w czerwcu 2012 roku. Funkcjonujący na 
budowie podwykonawcy niejednokrotnie próbowali 
wstrzymać prace, zmienić warunki płatności lub 
zerwać umowy, obawiając się braku płatności. Każ-
dy z nich wymagał indywidualnego podejścia. Były 
spotkania, wyjaśnianie, zapewnienia.. W procesie 
renegocjacji obowiązujących umów pomagali nam 
prawnicy, a w wiele rozmów niejednokrotnie zaan-
gażowane było najwyższe kierownictwo projektu. 

Nowi dostawcy żądali 100% płatności w formie 
przedpłat. Niektórzy całkowicie odmówili współ-
pracy. Dodatkowym problemem był brak środków 
finansowych w Spółce i zablokowane konta. Re-
alizacja zakupów w takim otoczeniu, wymagała 
zatem wiele „gimnastyki” i  ponadprzeciętnych 
umiejętności negocjacyjnych. 

Wiadomość o  ogłoszeniu upadłości z  możli-
wością zawarcia układu wydawała się docierać 
do naszych kontrahentów tylko połowicznie. Każdy 
słyszał o upadłości, niewielu rozumiało, że pracu-
jemy nad zawarciem układu, i że PBG nie upadło, 
tylko się restrukturyzuje. Powoli jednak, już w cza-
sie pracy nad Układem, kiedy kontrahenci widzieli, 
że wciąż trwamy, że kończymy kontrakty, zaczęło 
się odbudowanie relacji z dostawcami. Ten proces 
trwa do dziś i przynosi coraz lepsze efekty. W trak-
cie prac nad układem każdego dnia mierzyliśmy 
się z argumentami o prowadzonym w Spółce po-
stępowaniu, o nieuregulowanych należnościach 
i braku zaufania. Nawet jeśli zakupy realizowane 
były przez spółkę POG, traktowano nas jako firmę 
z Grupy z problemami. 

Jednakże… mimo wielu przeszkód na drodze 
dostrzegamy powoli trend ku zmianom. Pomaga-
ją nam w tym terminowo realizowane płatności 
i idące za tym argumenty o Spółce godnej zaufa-
nia. Zgłaszają się nowi podwykonawcy chcący 

W naszej bardzo trudnej sytuacji, kiedy 
jakakolwiek pomoc była na wagę złota, wielu 
odwróciło się od PBG. Może i tak niektórzy 
postrzegają prawa rynku, ale rynek to też relacje 
i zaufanie, nawet jeśli znalazłeś się w kłopotach. 
Dziś stajemy przed pytaniem – jak zweryfikować 
teraz nasze nastawienie wobec tych, którzy 
odwrócili się wtedy plecami. Biznes to nie tylko 
wyniki i cyfry. Biznes to także zależności, relacje 
i tradycje oraz zaufanie.

Kinga Rolnik. Wpływ ogłoszenia upadłości układo-
wej przez Spółkę na realizację procesu zakupów był 
ogromny. Pracowałam wtedy na projekcie LMG, któ-
ry znajdował się w fazie przygotowania do odbioru 
technicznego. Wymagało to dużego zaangażowania 
już współpracujących, jak i nowych kontrahentów. 

Nowi dostawcy żądali 100% 
płatności w formie przedpłat. 
Niektórzy całkowicie odmówili 
współpracy. Dodatkowym 
problemem był brak środków 
finansowych w Spółce 
i zablokowane konta. Realizacja 
zakupów w takim otoczeniu, 
wymagała zatem wiele 
„gimnastyki” i ponadprzeciętnych 
umiejętności negocjacyjnych.

rozpocząć z nami współpracę, a dotychczasowi 
niejednokrotnie wracają. Pracy nadal jest sporo, 
ale wyciągamy wnioski i nie poddajemy się, widząc 
sens przysłowia „co nas nie zabije to nas wzmocni”.

Marcin Ruszkowski. Dobrze pamiętam moment 
ogłoszenia upadłości. Nagle w  końcowej fazie 
realizacji projektu LMG, kiedy praca paliła się 
w rękach w związku ze zbliżającym się odbiorem 
technicznym, gdzie każdy nowy temat zakupowy 
trzeba było realizować „od ręki” albo „na wczoraj”, 
nagle… wszystko stanęło. Wstrzymano w firmie 
jakiekolwiek zakupy. W odpowiedzi na komunikat 
o ogłoszeniu upadłości układowej, niektórzy z wy-
konawców wstrzymali wykonywanie prac i wręcz 
chcieli zejść z budowy. 

Kluczowe w tej sytuacji okazało się wymaganie 
Inwestora, co było jasne, zważywszy na termino-
we zakończenie inwestycji, że każda z płatności 
z PGNiG ma być przeznaczona na zapłatę wyna-
grodzenia należnego podwykonawcom i  poddo-
stawcom PBG, realizujących dostawy usług i/lub 
materiałów w ramach realizacji kontraktu. Ten 
wymóg Inwestora oraz zapewnienia kierownictwa 
kontraktu, iż PBG zależy na pozytywnym zakończe-
niu inwestycji, przyczyniły się do tego, że główni 
kontrahenci PBG na projekcie pozostali i realizowali 
dalej prace z zachowaniem ustalonych wcześniej 
warunków płatności. Niestety każde nowe zakupy 
realizowane były na przedpłaty, a odroczone płat-
ności można było policzyć na palcach jednej ręki. 

Zdarzyło się, że kontrahenci nie wiedzieli o sytua-
cji PBG i dopiero po wysłaniu do nich zamówienia 
otrzymywaliśmy odpowiedź, że płatności w formie 
przelewu po dostawie nie wchodzą w grę. Płaciliśmy 
więc z góry, żeby uruchomić zlecenie.

Niektórzy z dostawców PBG, z którymi współ-
pracowaliśmy od lat, musieli zaprzestać współ-
pracy, bo otrzymali od firm ubezpieczających ich 
transakcje (firm wyznaczających limi ty kredytowe 
dla firm kupujących ze względu na ich kondycję 
finansową) kategoryczny zakaz sprzedaży i nawet 
przygotowywania ofert dla PBG. Jeśli taka sytuacja 
miała miejsce u kilku dostawców tego samego asor-
tymentu, konieczne było szukanie alternatywnych 
dostawców lub zakup u kogokolwiek, nawet za wyż-
szą cenę, aby tylko zrealizować zapotrzebowanie 
i umożliwić zakończenie projektu.

Niektórzy z dostawców PBG, z którymi 
współpracowaliśmy od lat, musieli 
zaprzestać współpracy, bo otrzymali od 
firm ubezpieczających ich transakcje (firm 
wyznaczających limi ty kredytowe dla 
firm kupujących ze względu na ich kondycję 
finansową) kategoryczny zakaz sprzedaży 
i nawet przygotowywania ofert dla PBG.

Anna Szczodrowska. Po złożeniu wniosku o upad-
łość układową zasypała nas lawina telefonów. Naj-
trudniej zrozumieć naszą sytuację było dostawcom, 
którzy zrealizowali zamówienia o  znaczącej  – 
w skali ich działalności – wartości, a nie otrzymali 
płatności. Zarazem wszystkie zamówienia, które 
były w toku, dostawcy wstrzymali do momentu 
zapłaty. Musieliśmy z każdym ustalać szczegółowe 
warunki realizacji i zapłaty.

Sytuacja z zakupami była o tyle trudna, że od 
tego momentu dostawcy za jedyny sposób płatności 
uznawali pełną przedpłatę, dopiero później realizo-
wali zamówienie. Ale zdarzył się też jeden dostawca, 
który całkowicie odmówił współpracy z naszą firmą 
i zablokował nam nawet zakupy gotówkowe.
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Poproszono mnie ostatnimi czasy, abym napisał 
coś na łamach „Ogniwa” o naszym pebegowskim 
układowym upadku „na wesoło” i po długich prze-
myśleniach, kombinowaniach i  próbach stwier-
dziłem, że nie potrafię! Mój wieloletni związek z tą 
firmą wszedł w dość osobisty wymiar, więc to trochę 
tak, jakbym miał napisać wesoło o ciężkim wypadku 
bliskiego przyjaciela… „Słuchajcie, ale on wyglądał 
jak mu tę nogę urwało… aż paznokcie poodpadały. 
Ha, ha, ha…”. No tak to się nie da!!!

Choć przyznać trzeba, że aż tak dramatycznie 
jak powyższy „wypadkowy”, drastyczny dość opis, 
te ostatnie ponad trzy lata nie wyglądały. A by-
wały i wesołe momenty w tym całym zamieszaniu. 
Mnie upadłość zastała w leśnej głuszy. I nie da się 
ukryć, że w ów poniedziałek, 4 czerwca 2012, bla-
dy strach spadł na całą naszą ekipę od dwóch lat 
mozolnie stawiającą największą ropno-gazową 
kopalnię w tym kraju. Tego dnia wieść o upadku 
naszej firmy, rzecz jasna, zdominowała wszystkie 
rozmowy na budowie. Zniknęły wszelkie meryto-
ryczne tematy, zniknęły dyskusje o problemach 
na placu budowy, o harmonogramie, o fakturo-
waniu. Ba! Zniknęły nawet plotki (co w odniesieniu 
do niektórych wydawało się wcześniej niemożliwe). 
Rozmawialiśmy tylko o tym, że nam firma pada. Bo, 
jak wówczas chyba wszyscy, tak i my nie rozróżnia-

liśmy upadłości od upadłości. Upadłość to koniec. 
Tak rozumowaliśmy. I trochę czasu zajęło, zanim 
zrozumieliśmy, czym jest upadłość układowa i że 
wcale nie musi oznaczać likwidacji. Trochę czasu, 
czyli może… z jeden dzień. Należy tu zaznaczyć, że, 
poza Prezesem Jerzym, który wysłał każdemu z nas 
list wyjaśniający, co się tak naprawdę stało, głów-
nymi objaśniającymi nam temat, że upadłość nie 
musi oznaczać likwidacji, byli pracownicy naszego 
konsorcjanta, czyli… Włosi. U nich, jak się okazało, 
restrukturyzacja to dość częsty i znany proceder, 
więc opowiadali nam o wielu przykładach upad-
łych włoskich spółek, które się jakoś obroniły i sta-
nęły na nogi. Dość komicznie musiała wyglądać 
grupka wystraszonych inżynierów stojących przed 
biurem budowy wsłuchana w wykład niejakiego 
Sandro o upadłościach w Italii. Ale tak właśnie było!

Poza tym dziś sobie myślę, że w tak szybkim 
„ogarnięciu” tematu „układowego upadku” pomogła 
nam wiara w to, że tak misternie budowana, między 
innymi przez nas, Spółka nie może tak sobie znik-
nąć. Ta wiara i swego rodzaju chęć uratowania cze-
goś, co uważaliśmy za własne dzieło, spowodowała 
w nas szybki powrót na właściwe tory. Już wieczo-
rem tego samego dnia odbyło się tradycyjne ponie-
działkowe „otwarcie tygodnia”, a od wtorku zaczęły 
się… cyrki! Tak! Cyrki! Bo to, co wobec nagłego od-

ŚMIECH PRZEZ ŁZY…   
czyli jak to się z tym upadkiem żyło
tekst: Paweł Krzywda, sierpień 2015

Upadłość	to	koniec.	Tak	rozumowaliśmy.	
I trochę czasu zajęło, zanim zrozumieliśmy, 
czym jest upadłość układowa i że wcale 
nie musi oznaczać likwidacji. 

cięcia źródeł praktycznie wszystkiego, z gotówką 
na czele, musieliśmy tam odstawiać, aby utrzymać 
stan rozruchu niektórych instalacji i aby kontynu-
ować budowę, można określić mianem „cyrk”. Zbyt 
wielu szczegółów nie będę tu przytaczał, bo bym 
pewnie całe to wydanie „Ogniwa” zapisał. Jako przy-
kład podam tylko krótką historię „Pudlena”. 

Jednym z głównych problemów, jakie pojawiły się 
zaraz po ogłoszeniu upadłości, był oczywiście prob-
lem transportowy. Pomijam już kwestię aut z wynaj-
mu czy leasingu, które w trybie ekspresowym zaczęły 
znikać nam sprzed naszego biurowca, rekwirowane 
przez tak jeszcze niedawno chętnych do współpra-
cy z nami leasingodawców. Mieliśmy wszak jeszcze 
sporo aut należących do PBG, ale potrzebne było pa-
liwo. Już w ten sam „upadły poniedziałek” przesta-
ły nam działać karty paliwowe pewnego polskiego 
koncernu naftowego, a we wtorek „zepsuły się” rów-
nież karty użytkowane na stacjach brytyjskiej firmy 
paliwowej. Tak na marginesie, ciekawostką jest, że 
owa brytyjska firma praktycznie z marszu wysła-
ła nam (w sensie do całego PBG) pewne propozycje 
dalszej współpracy. Słowem, chcieli pomóc. Chcieli 
dalej udostępnić nam możliwość tankowania, tylko 
na nieco innych zasadach. Natomiast nasz rodzimy 
koncern na pytania, czy jest możliwość uruchomie-
nia powtórnego naszych kart, odpowiadał w sposób, 

który można „po budowlanemu” określić „nie i… ”. Ta-
kie nasze kochane polskie piekiełko… ale o tym póź-
niej. Wróćmy do „Pudlenu”.

 Jak już napisałem, źródełko paliwowe wyschło, 
więc chcąc funkcjonować, musieliśmy coś wymy-
śleć. I tutaj po raz kolejny uruchomił się niepraw-
dopodobny wręcz „duch” tej leśnej ekipy (nigdy 
przedtem w tak zgranym i pomysłowym zespole 
nie pracowałem i obawiam się, że będzie bardzo 
trudno to kiedykolwiek powtórzyć). Wynaleźliśmy 
piorunem z pomocą Działu Transportu z Wysogo-
towa jakąś starą beczkę z dystrybucją na placu 
Hydrobudowy 9. Beczka była na podwoziu, ale oczy-
wiście nikt nie widział nigdy żadnych dokumentów 
od tego „ustrojstwa”. Mimo to owo urządzenie po 
dwóch dniach stanęło na naszym placu budowy. 

„Beka” była tak na oko z lat sześćdziesiątych, zaś 
ostatnie czyszczenie jej prawdopodobnie odbyło się 
jeszcze w poprzednim porządku ustrojowym. Ale… 
nie było innego wyjścia. Ekipa logistyków, w sobie 
tylko znany sposób, znalazła jakąś „nieświadomą” 
firmę, która dostarczyła nam paliwo (było to jesz-
cze przed zatwierdzeniem upadłości przez Sąd, 
więc nie musieliśmy prosić o fakturę z tym cho-
lernym „w upadłości układowej”), zalała bekę i na 
jakiś czas mieliśmy ratunek. Pan Kierownik (szerzej 
znany jako Bogdan Banaś) wyznaczył niejakiego 
Pudla (szerzej znanego jako Grzegorz Cieszyński) 
jako „pana od tankowania”… i tak powstał „Pudlen”. 
To oczywiście nie koniec cyrków wokół „Pudlena”. 
Jak sobie wszyscy możecie wyobrazić, paliwo gene-
ralnie jest „towarem chodliwym”, a w czasach me-
gakryzysu, jaki wówczas nastał, jego „chodliwość” 
znacznie wzrosła. W ten sposób mała przyczepka 

Jednym z głównych problemów, jakie pojawiły 
się zaraz po ogłoszeniu upadłości, był oczywiście 
problem transportowy. Pomijam już kwestię 
aut z wynajmu czy leasingu, które w trybie 
ekspresowym zaczęły znikać nam sprzed naszego 
biurowca, rekwirowane przez tak jeszcze niedawno 
chętnych do współpracy z nami leasingodawców. 
Mieliśmy wszak jeszcze sporo aut należących do 
PBG, ale potrzebne było paliwo. 
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z beczką i dystrybutorem, która stała wówczas pod 
zbiornikiem wody przeciwpożarowej na LMG, była 
chyba najlepiej chronionym obiektem w tym kraju. 
Pan Premier ze swoim BOR-em mogą się schować. 

No i te cotygodniowe przydziały… jak na kartki 
za „późnego Gierka”. Stałem tam co piątek z Pud-
lem i pod czujnym okiem wyposażonego w „gotową 
do strzału” gaśnicę „behapowca Jarka” wydzie-
laliśmy… Ty masz Octavię, jedziesz do Poznania, 
w poniedziałek musisz wrócić… 200 km czyli 18 li-
trów… a Grzesiu lał… 18 litrów… następny… Fabia, 
na Śląsk i z powrotem… 800 km… 48 litrów… ANI 
KROPLI WIĘCEJ!

ropa surowa, a to, co lejemy do baków to wytwór ra-
finerii. A my rafinerii niestety nie budowaliśmy. Choć 
tak w tajemnicy Wam powiem, że ruski sprzęt typu 
UAZ, nawet na gazolinie idzie „jak kuna z żaglem”. 
Tylko śmierdzi przy tym okropnie. Ale o tym cicho sza!

Później pojawiły się bilety Narodowego Banku 
Polskiego w firmowej kasie i zacząłem brać cotygo-
dniowe zaliczki. Tym razem wydzielałem nie paliwo 
przy dystrybutorze, a „djengi” w moim biurze na bu-
dowie… i znowu „Octavia… 200 km… 100 zł… itd.”. Tak 

„leśna grupa” utrzymała realizację projektu na jako 
takim poziomie i z czasem dało to wymierny efekt. 

Takich to cyrków jak z paliwem mieliśmy w tam-
tym czasie na budowie całe mnóstwo, ale mimo to 
skończyliśmy tę inwestycje. Mało tego, udało nam 
się nawet za zgromadzone własnym sumptem 
środki uczcić hucznie zarówno odbiór techniczny, 
jak i ten najważniejszy… końcowy. Było grubo, ale 
to już zasługa wspomnianej hiperzgranej ekipy 
budowniczych. 

Później, kiedy już wszyscy wiedzieli, o co cho-
dzi w tym całym układzie, wróciliśmy z  lasu do 
Wysogotowa. Wówczas znowu spotkaliśmy się ze 
ścianą. Ścianą braku nowych kontraktów, braku 
nowych wyzwań… trudno było o motywację, kie-
dy wokół wciąż panowała grobowa atmosfera. To 
ciężki i przykry czas. Wielu z „elemgowców” wybrało 
wówczas inną drogę, poza strukturami PBG. Odeszli 
nie dlatego, że nie wierzyli w sukces, tylko właśnie 
dlatego, że zabijała ich stagnacja. To ciągłe wycze-
kiwanie, kiedy kolejny raz będzie można realizować 
jakieś zadanie. Ale wielu też zostało i dziś atakują 
place budowy na nowych kontraktach.

Podsumowując te ciężkie lata, chciałem jeszcze 
powrócić to tego, o czym napomknąłem przy okazji 
koncernów paliwowych. To właśnie ten polski pań-
stwowy koncern jako pierwszy „spuścił nas rynną”. 
To właśnie polska państwowa firma obsługująca 
listy i przesyłki chyba do dziś chce od nas tylko go-
tówki, kiedy jakieś inne De-Ha-eL-e są od razu goto-
we do rozmowy o innych warunkach płatności. To 
właśnie polska państwowa firma odpowiedzialna 
za organizację Euro 2012, mówiąc delikatnie, nie 

ułatwiała nam zadania wybudowania Stadionu Na-
rodowego (najlepiej to żeby „Narodowy” oznaczało, 
że go Naród w czynie społecznym wybuduje). To 
właśnie przedstawiciele innych polskich firm spra-
wiali wrażenie, jakby chcieli z radością odśpiewać 
nieco zmieniony refren opisującej śmierć zastrzelo-
nego w Gdańsku w 1970 roku Zbyszka Godlewskie-
go pieśni: „Jurek Wiśniewski padł!!!”… Polska pełną 
gębą! „Bo wobec braku własnych sukcesów nic tak 
nie cieszy jak czyjeś nieszczęście”. Najgorsze jest to, 
że wiele z tych firm to twory z udziałem Skarbu Pań-
stwa, czyli te, których byt w tym kraju jest zapew-
niony. Nigdy tego nie rozumiałem i nie zrozumiem, 
dlaczego te wszystkie Kampanie Węglowe, LOT-y 
i inne takie mogą wisieć nad krawędzią przepaści 
dziesiątki lat i zawsze je jakiś kolejny rząd za uszy 

„wyciągnie do pionu”. Czy górnicy, piloci i stewar-
desy są dla władzy ważniejsi niż np. budowlańcy? 
Czy może po prostu głośniej krzyczą i to wystarczy. 
W końcu ich głos w wyborach jest tak samo ważny 

jak mój, więc oczekiwałbym może równiejszego 
traktowania! Tak naprawdę, to mam na ten temat 
swoje zdanie, ale nie będę go tutaj przytaczał, bo 
bym pewnie obraził parę osób, a miało być choć 
troszeczkę wesoło… 

Uważam więc, że musimy się uczyć na własnych 
błędach. Ta rzeczywistość się nie zmieni. Owszem, 
zostanie zmienione, dzięki naszemu przypadkowi, 
prawo upadłościowe w tym kraju. Ale co z tego! Czy 
nam to jest potrzebne? Może pomoże to innym, ale 
czy nam? Czy my chcemy jeszcze raz upadać? Nie! 
Nie chcemy i nie możemy!!! 

A czy ktoś mówi o zmianie Prawa Zamówień 
Publicznych? Przecież to był nasz główny gwóźdź 
do NIEDOSZŁEJ (!!!) trumny! Ale… tak jest wygodnie. 
Samą ceną lepiej sterować, łatwiej kogoś „położyć”. 
Po co nam utrudnienia jakieś w postaci kwalifikacji, 
umiejętności, możliwości wykonania, czy wreszcie 
komu dasz pracę i gdzie odprowadzasz podatki 
(czyt. czy jesteś stąd)… przecież to niemierzalne!!!

Tak, Kochani, ten kraj się nie zmieni jeszcze przez 
pięć i więcej pokoleń. Dalej będziemy mieli przy tej 
samej ulicy piękny nowoczesny biurowiec ZUS-u sto-
jący obok sypiącego się szpitala… Bo NFZ nie ma pie-
niędzy… a, do cholery, ZUS skąd je ma??!!... Ale dość, 
bo mam wrażenie, że lekko uciekłem od tematu…

Tutaj pozwolę sobie na nieco pompatyczne za-
kończenie, ale, jak wspomniałem na wstępie, mój 
stosunek do PBG po prawie 13 spędzonych tu latach 
wszedł w sfery związku mocno osobistego. I tak 
chciałbym życzyć sobie i wszystkim nam, „pebe-
gowcom”, abyśmy już niedługo mogli całej masie 
chcących jeszcze niedawno nas dobić szyderców 
zaśpiewać… i  tu znów motyw pieśni gdańskich 
stoczniowców z 1970… 

„Na przekór szujom i wrogów szajkom… Jurek 
Wiśniewski wstał… JUREK WIŚNIEWSKI WSTAŁ!!!”

Nigdy tego nie rozumiałem i nie zrozumiem, dla-
czego te wszystkie Kampanie Węglowe, LOT-y 
i inne takie mogą wisieć nad krawędzią przepaści 
dziesiątki lat i zawsze je jakiś kolejny rząd za uszy 

„wyciągnie do pionu”. Czy górnicy, piloci i stewar-
desy są dla władzy ważniejsi niż np. budowlańcy? 
Czy może po prostu głośniej krzyczą i to wystarczy. 

Później, kiedy już wszyscy wiedzieli, o co chodzi 
w tym całym układzie, wróciliśmy z lasu do 
Wysogotowa. Wówczas znowu spotkaliśmy się ze 
ścianą. Ścianą braku nowych kontraktów, braku 
nowych wyzwań… trudno było o motywację, 
kiedy wokół wciąż panowała grobowa atmosfera. 
To ciężki i przykry czas. Wielu z „elemgowców” 
wybrało wówczas inną drogę, poza strukturami 
PBG. Odeszli nie dlatego, że nie wierzyli w sukces, 
tylko właśnie dlatego, że zabijała ich stagnacja. 
To ciągłe wyczekiwanie, kiedy kolejny raz będzie 
można realizować jakieś zadanie.

PAWEŁ	KRZYWDA

Kierownik projektu, PBG oil and gas Sp. z o.o. Ejber z poznańskiego fyrtla, co wuchtę lat 
już w PBG chapie. Cięgiem to już prawie mendel bydzie. Kiedyś rządził taradejami i machi-
nerami, dziś pałęta się po różnorakich budowach. Prywatnie trochu szajbus, trochu laufer, 
ale w sumie porzónny szczun i łągol, a nie żadno emza! Wielki kibol Kolejorza. Lubi czasem 
nabazgrać jakieś blubry, ajnfach szydzić z absurdów, gilejzowatych gamuł, ćmoków i nyroli… 
a czasem szrajbnąć jaką fifną opowiastkę.

Tłumaczenie: Łobuz z poznańskiego zakątka, który pracuje już w PBG wiele lat. Łącznie już 
prawie piętnaście. Kiedyś zarządzał samochodami i maszynami, dziś prowadzi różnorakie 
projekty. Prywatnie trochę zakręcony, trochę ruchliwy i niepotrafiący usiedzieć w miejscu, 
ale w sumie porządny koleś i wesołek, nie żaden niesympatyczny mruk. Wielki kibic 
poznańskiego Lecha. Lubi czasem napisać jakieś teksty i po prostu poszydzić z absurdów, 
niezdarnych gamoni, nieudaczników i leni… a czasem „skrobnąć” jakąś ciekawą opowiastkę.

PAŃSTWA LIMIT PALIWOWY ZOSTAŁ 
CHWILOWO WSTRZYMANY, ALE PO 
SPEŁNIENIU KILKU DODATKOWYCH 
WARUNKÓW JESTEŚMY GOTOWI 
ZAOPATRYWAĆ PAŃSTWA DALEJ.

Kiedy „Pudlen” się kończył, resztką z dna zala-
na została właśnie Fabia nieszczęsnego Krzysia 
Urbana, który gnał na Śląsk. Co ten samochód na 
tej trasie przeżył!!! To, że ta Skoda wytrzymała cały 
ten „czterdziestoletni syf” z beczki, jaki otrzymała 
razem z ropą z dna pudlenowego zbiornika, to cud. 
No niestety, filtr paliwa trzeba było wymienić, ale 

„Pudlen” swoje zrobił. Najgorsze wytrzymaliśmy. 
Ktoś nie do końca wtajemniczony w tajniki na-

szych instalacji może się dziwić, że ludzie budujący 
kopalnie ropy naftowej mogą mieć problem z pali-
wem, ale wyjaśniam, że to, co wychodzi z ziemi, to 
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LMG w układzie, październik 2015

Gdy dowiedzieliśmy się o złożeniu wnio-
sku o upadłość układową przez Spółkę był 
to dla nas przede wszystkim szok i niedo-
wierzanie. Nikt z nas pracowników odde-
legowanych na projekt nie spodziewał się 
takiego scenariusza. Co naturalne pojawił 
się strach co dalej ze Spółką i co z przy-
szłością zawodową dla każdego z  nas. 
Mieliśmy doświadczenie, uprawnienia 
zawodowe i bardzo aktualne pytanie: „co 
dalej”? Nie rozumieliśmy  różnicy między 

MAREK POWAŁA  
Dyrektor kontraktu LMG w latach 2008-2013. 
Odpowiedzialny za realizację kontraktu o wartości 
1,397 mld PLN netto.

RADOSŁAW RZĄSA  
Zastępca dyrektora na kontrakcie LMG w latach 
2008–2013. Absolwent Politechniki Poznańskiej. 
Od ponad 7 lat prowadzi projekty energetyczne 
w sektorze Oil & Gas posiadając w portfelu doświadczeń 
zarówno małe i duże projekty o budżecie przekraczającym 
1 mld PLN. Certyfikowany Project Manager. Prywatnie 
miłośnik biegania, fotografii i mocnego brzmienia.

UPADŁY ROBI SWOJE...

upadłością układową a likwidacyjną, samo 
stwierdzenie „upadłość” brzmiało złowiesz-
czo. Dopiero po spotkaniach z Zarządem 
dowiedzieliśmy się, co ten prawniczy ter-
min oznacza, że jest szansa na Układ z Wie-
rzycielami, a przede wszystkim, że jest mnó-
stwo pracy przed nami. Szybko pojawiła się 
wśród nas wola walki i działania. Codzien-
ną, ciężką pracą na kontrakcie pokazywa-
liśmy swoje zaangażowanie, determinację 
i to, że się nam po prostu chce.

KOPALNIA	GAZU	ZIEMNEGO	I	ROPY	NAFTOWEJ	
LUBIATÓW-MIĘDZYCHÓD-GROTÓW	(LMG)
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PRACOWNICY

Pomysł przygotowania wystawy, która choć-
by w niewielkim procencie oddawała ten wy-
jątkowy czas zapisany w historii Spółki PBG, 
wydawał się trudny a może nawet niemożliwy 
do zrealizowania. Jak to pokazać? 

Słowo „upadły” często padało w niezliczo-
nych rozmowach negocjacyjnych. Nie doda-
wało otuchy, a  wręcz przeciwnie – podkre-
ślało utraconą pozycję firmy. Nasze poczucie 
siły i wiary oraz wypracowane przez ponad 
20 lat przebogate doświadczenia branżowe, 
gospodarcze, prawne i biznesowe sprawiały, 
że pomimo wszystko upadły nie tylko walczył 
o przetrwanie, lecz także po prostu robił swoje. 
Silne przekonanie o naszej niezłomności, jak 
również wyjątkowo wzmożona, niewypowie-
dzianie ciężka i odpowiedzialna praca pracow-
ników, doradców, ekspertów, zmierzająca do 
zawarcia układu z wierzycielami, z pomocą 
Bożą, sprawiły, że powiodło się nam. 

W czasie tych trudnych trzech lat w upadło-
ści układowej robiliśmy swoje. Z jednej strony, 
wysiłki zmierzające do układu przy pełnym 
zaangażowaniu i informowaniu na bieżąco 
pracowników – odbyło się przez ten czas aż 
11 spotkań pracowników z nadzorcą sądowym, 
z Radą Nadzorczą, z Zarządem, wszystko to, 
w obliczu wyjątkowych zmian, a z drugiej – 
nasze codzienne sprawy, które wpisują się 
w historię PBG. 

Upadłość – brzmi bardzo negatywnie, 
upadłość układowa – już nieco poprawia 
nastrój. A upadły – po prostu robi swoje.

UPADŁY  
ROBI SWOJE
tekst: Lidia Prętka, sierpień 2015

W czasie tych trudnych trzech lat 
w upadłości układowej – robiliśmy 
swoje. Z jednej strony, wysiłki 
zmierzające do układu przy pełnym 
zaangażowaniu i informowaniu 
na bieżąco pracowników – odbyło 
się przez ten czas aż 11 spotkań 
pracowników z nadzorcą 
sądowym, z Radą Nadzorczą, 
z Zarządem, wszystko to, w obliczu 
wyjątkowych zmian, a z drugiej – 
nasze codzienne sprawy, które 
wpisują się w historię PBG. 

Zdjęcia obrazują wystawę „Upadły 
robi swoje” / fot. Piotr Mierzwa
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Restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, powo-
łanie nowej spółki, nowe realizacje, nowe kontrakty, 
zmiany w zarządach, pożegnania z pracownikami, 
realizacja rozpoczętych kontraktów, realizacja pro-
jektów Fundacji PBG, przeprowadzanie procesów 
dezinwestycji, wystawy, wspieranie projektów, sa-
dzenie drzew wspólnie z wójtem gminy i dziećmi 
z gminnych szkół, odejście na zawsze kolegów z bry-
gad, śmierć najbliższych, pojawienie się na świecie 
dzieci młodych pracowników, sporządzanie i poda-
wanie do wiadomości kolejnych raportów o stanie 
sytuacji PBG, pamięć o imieninach naszych zarzą-

To co było możliwe do pokazania 
na wystawie zostało pokazane, 
zdjęcia z naszych wspólnych 
spotkań pracowniczych, ważne 
dokumenty, opisy i fotografie nowych 
realizacji, wspomnienia z różnych 
wydarzeń. Oprawa graficzna 
wystawy była pomysłem pani Prezes 
Małgorzaty Wiśniewskiej. Realizacja 
i opracowanie artystyczne – Iwona 
Bis. Wybór materiałów i opracowanie 
merytoryczne – Lidia Prętka.

dzających, także nadzorcy sądowego, wręczanie ży-
czeń i skromnych upominków, przez cały ten czas ro-
bimy wszystko, co niezbędne jest do doprowadzenia 
do zawarcia układu, wreszcie – 6 września 2014 roku 
świętujemy 20 lat PBG w auli poznańskiego UAM. Aż 
do sierpnia 2015 nadal robimy swoje i czekamy na 
dzień ogłoszenia przez sąd układu z wierzycielami. 

To, co było możliwe do pokazania na wystawie, 
zostało pokazane, zdjęcia z naszych wspólnych 
spotkań pracowniczych, ważne dokumenty, opisy 
i fotografie nowych realizacji, wspomnienia z róż-
nych wydarzeń. Oprawa graficzna wystawy była 

pomysłem pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej. 
Realizacja i opracowanie artystyczne – Iwona Bis. 
Wybór materiałów i opracowanie merytoryczne – 
Lidia Prętka. Pozdrawiam Czytelników i cieszę się 
z tej wyjątkowej dokumentacji. Dodam jeszcze, że 
wystawa miała swoje uroczyste otwarcie w dniu 
imienin Prezesa Jerzego, 23 kwietnia 2015 roku. 
25 sierpnia 2015 roku, wraz z ogłoszeniem zawar-
cia układu, nasza wystawa przeszła do historii. 

Po demontażu wszystkie elementy wystawy 
pozostaną zachowane jako dokumentacja w Kro-
nice PBG. 

LIDIA PRĘTKA

Pracuje w Fundacji PBG. Na co dzień manager PBG Gallery, 
poza pracą także związana ze światem artystycznym. Od kilku 
już lat uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu Artystyczne-
go 3 Wieku przy UAP w Poznaniu. Zajmuje się rysunkiem, 
malarstwem akrylowym i olejnym – doskonali umiejętności 
artystyczne. Wyjeżdża na plenery, pokazuje swoje prace na 
wystawach. 

Malowanie daje mi prawdziwe wytchnienie i przyjemność, jest 
niezwykłym oderwaniem się od rzeczywistości. Poza tym lubię 
przyrodę, zajmowanie się ogrodem. Chętnie w nim odpoczywam 
z ciekawą książką. 
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Negatywne okoliczności, w tym konieczność utwo-
rzenia rezerw na należności od PBG SA, co było 
związane z nieskutecznością zakupu Energomon-
tażu Południe, co wynika z Prawa upadłościowego, 
wpłynęły na znaczne pogorszenie wyniku RAFAKO, 
a co za tym idzie ograniczenie możliwości uzyska-
nia odpowiednich zabezpieczeń. Szczęśliwie, udało 
się skonstruować strukturę, która pozwoliła na re-
alizację projektu Jaworzno, ale ograniczyła udział 
RAFAKO w projekcie Opole. Zakończenie procesu 
upadłościowego PBG SA powinno otworzyć nam 
możliwości do odbudowania pełnej zdolności gwa-
rancyjnej w niedalekiej przyszłości. 

Czas, w którym PBG SA pozostawało 
w upadłości układowej, był dla RAFAKO 
niezmiernie trudny, m.in. dlatego, że był to 
okres negocjowania struktury zabezpieczeń 
dla kontraktów Opole i Jaworzno.

ODBUDOWA PEŁNEJ  
ZDOLNOŚCI  
GWARANCYJNEJ
tekst: Agnieszka Wasilewska-Semail, lipiec 2016

Prezes Zarządu, Dyrektor 
Generalny RAFAKO SA. 
Powołana do Zarządu 
8 września 2014 roku.
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Złożenie w sądzie wniosku o upadłość wielu po-
stronnych obserwatorów postrzega jako koniec 
działalności. Upadłość, likwidacja, bankructwo – co 
za różnica. A układowa? A kto by tam wchodził 
w szczegóły….

Także dla wielu dziennikarzy, którzy na co dzień 
nie zajmują się tą tematyką, oznaczało to w roku 
2012 to samo. 

Czy nie pamiętacie, jak w połączeniu z silnym 
i dumnym brandem PBG pojawiały się określenia 

„upadłe”? Jak pisano o nas – „bankrut”. 
Czy nie pytali Was znajomi – a co tam się z wami 

stało, zbankrutowaliście? 
Czy wreszcie sami się nie zastanawialiście  – 

kiedy przestanę dostawać pensję? Ale mijały dni, 
tygodnie, miesiące, a pensje regularnie wpływały 
na konto, budowy – te najważniejsze, trwały, koń-
czyły się nieraz przed terminem, jak ta w PMG Mię-
dzychód-Lubiatów-Grotów, inne – jak niesłychanie 
ważny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – 
Terminal LNG, wciąż prowadzimy… A nasza spółka 
córka buduje najważniejsze elektrownie w Polsce. 
A  Stadion Narodowy?  Choć wciąż niezapłacony, 
wciąż też to PBG gwarantuje mu sprawne działanie. 

 Nieźle jak na „bankruta”? To może jednak nie 
„bankrut”? 

Z czasem coraz mniej było tego określenia w me-
diach. Jeszcze gdzieniegdzie pojawiało się „upadłe 
PBG”, ale też bardziej jako złośliwość ze strony tego 
czy owego portalu niż określenie stanu faktycznego. 

 – No panie Jacku, nie będziemy przecież pisać 
„upadłe układowo” – nikt tego nie zrozumie – sły-
szałem w odpowiedzi na prośby, by pisać zgodnie 
ze stanem faktycznym. Propozycje – to może na-
piszą Państwo „będąca w upadłości układowej” – 
kwitowano – „to za długie, Czytelnik chce prostego 
przekazu, a upadłość to upadłość”. Że nie do końca 
to przekaz prawdziwy? A kogo to – poza nami – 
obchodzi? 

 Ale – jak wspomniałem, z czasem coraz mniej 
było tych złośliwości, bo już wręcz nie wypadało 
kierować ich pod adresem firmy, która – mimo 

„upadłości” – przecież działa. 

MEDIA O UPADŁOŚCI
tekst: Jacek Balcer, sierpień 2015

Jak postrzegano PBG w momencie ogłoszenia upadłości 
układowej wie każdy, kto w tamtym czasie w Spółce 
pracował. Zresztą wystarczy poszukać w Internecie. Jakże 
mylili się Ci, którzy wróżyli PBG rychły koniec…

Dziennikarze zgodnie podkreślali 
też, że zaufanie odzyskaliśmy 
nie chowając się przed nimi. 
Były spotkania z Zarządem, 
szczególnie z Wiceprezes Kingą 
Banaszak-Filipiak, była możliwość 
porozmawiania nawet z Prezesem 
Jerzym Wiśniewskim, Spółka 
szybko i treściwie odpowiadała 
na zadawane pytania. To 
procentowało. 
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Postanowiłem zapytać dziennikarzy, jak wtedy 
postrzegali i jak dziś postrzegają Spółkę. Ale nasz 
proces układowy trwa już tak długo, że niewielu 
z nich pamięta jego początek, a pozostali zajmują 
się już innymi dziedzinami gospodarki, więc nie 
mają porównania. Ale ci, których opinie zebrali-
śmy, patrzą dziś na Spółkę zupełnie inaczej niż ich 
koledzy w 2012 roku, kiedy to PBG wróżono rychły 
koniec, a Zarząd i Głównego Akcjonariusza osą-
dzano – powiedzmy delikatnie – niesprawiedliwie. 

Jeden z dziennikarzy, dziś prowadzący własną 
firmę, stwierdził wprost – W redakcji „Dziennika” 
wszyscy zajmujący się gospodarką byli pewni, że 
Jerzy Wiśniewski po prostu zwinie interes i wyje-
dzie na jakieś Kajmany, ja sam nie postawiłbym 
wówczas złotówki na to, że będzie o tę firmę wal-
czył, a że PBG przetrwa i się podniesie – to brzmia-
ło jak sen wariata. Tymczasem sen się ziścił i po 

  – Na „zdrowy rozsądek” inwestorzy, chcąc 
mieć wykonawcę gwarantującego terminowe 
wykonanie kontraktu, wybierają firmy bez prob-
lemów – powiedziała.

I gdyby nie nasza determinacja, gdyby nie za-
ufanie, choć przecież nadszarpnięte i trudne do 
odzyskania, pewnie dziś nie pisałbym tego tekstu. 

Dziennikarze zgodnie podkreślali też, że zaufa-
nie odzyskaliśmy nie chowając się przed nimi. Były 
spotkania z Zarządem, szczególnie z Wiceprezes 
Kingą Banaszak-Filipiak, była możliwość poroz-
mawiania nawet z  Prezesem Jerzym Wiśniew-

W redakcji Dziennika wszyscy zajmujący się go-
spodarką byli pewni, że Jerzy Wiśniewski po prostu 
zwinie interes i wyjedzie na jakieś Kajmany, ja sam 
nie postawiłbym wówczas złotówki na to, że będzie 
o tę Firmę walczył, a że PBG przetrwa i się pod-
niesie – to brzmiało jak sen wariata. Tymczasem 
sen się ziścił i po czterech trudnych latach firma 
wraca na rynek z podniesionym czołem i tarczą – 
a nie na tarczy. Jakże inne są też o niej dziś opinie.

czterech trudnych latach Firma wraca na rynek 
z podniesionym czołem i tarczą – a nie na tarczy. 
Jakże inne są też o niej dziś opinie. 

Tomasz Chaberko z Agencji ISB News uważa, 
że Spółka nie tylko rokuje na przetrwanie, lecz tak-
że ma spore szanse rozwoju.

– Operacyjnie spółka dochodzi do siebie i po-
zyskuje kontrakty – może niezbyt wielkie, choć 
akurat te z segmentu Oil and Gas nie są wcale 
małe – stwierdził dziennikarz. 

Zdaniem Anny Koper z Reutersa Spółka w sta-
nie w upadłości, była w trudnej sytuacji, jeśli chodzi 
o możliwość kontynuowania działalności. 

JACEK	BALCER
Dyrektor komunikacji korporacyjnej w Grupie 
PBG. Karierę zawodową zaczynał jako dzienni-
karz Wiadomości TVP, później był dyrektorem 
marketingu i public relations TUiR WARTA SA, 
dyrektorem zarządzającym w Banku BPH SA, 
ostatnio pełnił funkcję rzecznika prasowego PLL 
LOT SA i dyrektora PR w LOT i Eurolot SA, gdzie 
jednocześnie pilotował samoloty pasażerskie. 
Uznany specjalista w dziedzinie komunikacji 
kryzysowej, laureat prestiżowych nagród w tym 
zakresie, m.in. Protona i Złotego Pióra.

ZWOŁAJ KONFERENCJE PRASOWĄ. AKTUALNA 
SYTUACJA WYMAGA PEWNYCH WYJAŚNIEŃ

skim, Spółka szybko i treściwie odpowiadała na 
zadawane pytania. To procentowało. Powoli, ale 
konsekwentnie odzyskiwaliśmy utracony dobry 
wizerunek.

 Wydawać by się mogło, że to niesprawiedliwe, 
że spółka, która dostawała liczne nagrody, dzierży-
ła laury pierwszeństwa wśród giełdowych spółek, 
powinna liczyć na większą wyrozumiałość. Cóż, 
przysłowia są mądrością narodów, a jedno z nich 
mówi o łasce pańskiej, co to na pstrym koniu jeździ. 
Nie inaczej z łaską dziennikarzy – a w ślad za nimi – 
opinii publicznej. 

 Mówi się też, że z dobrym wizerun-
kiem jest jak z  za dużymi spodniami, 
trzeba je ciągle podciągać, żeby nie 
opadły. Przez wiele miesięcy byliśmy 
w spodniach o kilka rozmiarów za du-
żych, a  jednak ogromnym wysiłkiem 
tych, którzy prowadzili negocjacje, ale 
także uczciwym tłumaczeniem dzien-
nikarzom, jak nas w ten „upadłościowy 
strój” ubrano i  co tak naprawdę się 
w PBG stało – udało się. Dziś już nikt nie 
dzwoni do nas z pytaniem, do kiedy dzia-
łamy – za to coraz częściej pojawiają się 
prośby od dziennikarzy, by informować 
na bieżąco o nowych kontraktach… I ży-
czenia  – żeby zatwierdzić i  wypełnić 
bo szkoda byłoby takiej polskiej firmy. 
Niektórzy zapewniają nawet, że będą 
trzymać kciuki. Oby dotrzymali słowa – 
tak jak Prezes Wiśniewski w pierwszym 
dużym wywiadzie po ogłoszeniu upad-
łości układowej PBG – że Wierzyciele 
i Pracownicy mogą być spokojni. 
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Po przegłosowaniu układu na plan pierwszy 
wybijała się jednak kwestia samego wychodzenia 
z upadłości – rzeczy do niedawna po prostu niemoż-
liwej. Mimo że część mediów z pewną życzliwoś-
cią, podyktowaną jednak współczuciem, pisała już 
o firmie, że jest w upadłości, dziś zauważyć można, 
że – obok skomplikowanych wyliczeń finansowych – 
na plan pierwszy wysuwa się coś, co do niedawna 
wyglądało jak film fantastyczny: wysiłki PBG, aby 
pozbyć się z nazwy określenia „w upadłości układo-
wej”, okazują się skuteczne! I to wbrew obiegowej 
opinii (wręcz zaklęciu), że z upadłości w Polsce się 
już „nie wychodzi”. Sporym zainteresowaniem me-
diów – zwłaszcza w ostatnich miesiącach – cieszyły 
się rozmowy z Kingą Banaszak-Filipiak – zyskującą 
nieformalny przydomek „głównej rozgrywającej” 
w obszarze wychodzenia z upadłości i zawarcia 
układu – wiceprezes PBG SA. Wszystko dzięki jej 

Układ, jaki PBG SA zawarło z wierzycielami z kilku powodów 
budzi zainteresowanie mediów: wierzycieli jest wielu, 
a wśród nich – najważniejsze firmy działające na rynku 
finansowym, jest także spora wartość wierzytelności.

WIZERUNEK PBG 
W MEDIACH
tekst: Andrzej Mazurowski, sierpień 2015

Sporym zainteresowaniem mediów – zwłaszcza w ostatnich miesiącach – 
cieszyły się rozmowy z Kingą Banaszak-Filipiak – zyskującą nieformalny 
przydomek „głównej rozgrywającej” w obszarze wychodzenia z upadłości 
i zawarcia układu – wiceprezes PBG SA. Wszystko dzięki jej otwartości, 
gotowości do prostego i cierpliwego wyjaśniania najbardziej zawiłych 
kwestii i odpowiedzi na trudne pytania.

ANDRZEJ MAZUROWSKI

Konsultant zajmujący się komunikacją – związany z firmą Art 
Media, przez ponad 11 lat pracował jako dziennikarz w TVP. 
Współpracował m.in. z PBG i RAFAKO. 

otwartości, gotowości do prostego i cierpliwego 
wyjaśniania najbardziej zawiłych kwestii i odpo-
wiedzi na trudne pytania, a także godnych podziwu 
osiągnięć na polu żmudnych często negocjacji. Dziś 
działania PBG SA pokazywane są w mediach tak 
samo jak każdej innej firmy będącej w normalnej 
kondycji i rozwijającej się w pełnym wyzwań oto-
czeniu ekonomicznym. Prawdopodobnie wkrótce 
przyjdzie czas na przekrojowe analizy, jak – nie-
możliwa w naszych warunkach – sztuka wychodze-
nia z upadłości „udała się” właśnie firmie PBG SA, 
choć określenie „udała się” powinno się zastąpić 
sformułowaniem „została zrealizowana”, bo wyj-
ście z upadłości – w tym przypadku – to rezultat 
ciężkiej pracy wszystkich zatrudnionych w PBG 
SA osób, co media – np. informując o nowych kon-
traktach firmy – też zauważają.
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Adam Roguski: 3, 4  i  5  sierp-
nia wierzyciele będą głosować 
w sprawie przyjęcia układu. Czy to 
jedynie formalność i jakie są głów-
ne założenia restrukturyzacji?

Kinga Banaszak-Filipiak: Wa-
runki porozumienia z  najwięk-
szymi wierzycielami spółki ne-
gocjowaliśmy od ponad trzech 
lat. Podpisanie umowy restruk-
turyzacyjnej umożliwia im od-
danie głosu za układem. Pro-
pozycje układowe, które będą 
podstawą do głosowania, zosta-
ły złożone do sądu w kwietniu po 
wcześniejszym ich uzgodnieniu. 
Uwzględniając to oraz informa-
cje, które zebraliśmy na temat 
poparcia wierzycieli, głosowanie 
wydaje się być kwestią formal-
ną. Osiągnięcie porozumienia to 

Odzyskanie  
pozycji rynkowej  
coraz bliżej

WYWIAD	|	KINGA	BANASZAK	FILIPIAK
z wiceprezes PBG w upadłości układowej rozmawia Adam Roguski

wany jest od 2013 r., dotychczas 
grupa PBG Dom zdołała pozy-
skać z tego tytułu około 70 mln zł. 
Nie widzimy zagrożenia, że nie 
uda się spieniężyć tego majątku. 
Pierwotnie rozważaliśmy zbycie 
wszystkich nieruchomości jed-
nemu podmiotowi, ale analizy 
wykazały, że korzystniejsze bę-
dzie sprzedawanie poszczegól-
nych składników.

AR: PBG popadło w  kłopoty 
głównie przez zaangażowanie 
się w  duże inwestycje infra-
strukturalne: budowę Stadionu 
Narodowego w Warszawie oraz 
autostrad. Układ z wierzyciela-
mi nie reguluje tych kwestii. Na 
jakim etapie są te spory?

KB-F: Dla dobra sprawy ogra-
niczę się tylko do informacji, że 
łączna kwota roszczeń GDDKiA 

ziemnego i ropy naftowej oraz 
na rynku energetycznym. W tym 
drugim przypadku będziemy 
się opierać na współpracy 
z RAFAKO, w którym będziemy 
długoterminowym akcjonariu-
szem większościowym.

Jesteśmy przekonani, że do-
celowo PBG odzyska pozycję 
rynkową i  powróci do genero-
wania przychodów na histo-
rycznych poziomach między 
800 mln a 1 mld zł rocznie.

AR: Czy plany odzyskania daw-
nej pozycji są realne? Rynek 
wam nie ucieka?

KB-F: Działalność w  segmen-
cie gazu i  ropy jest aktualnie 
rozwijana przez spółkę PBG oil 
and gas należącą do Jerzego 
Wiśniewskiego oraz PBG, która 
po układzie będzie w 100 proc. 
kontrolowana przez PBG. W tej 
chwili wartość portfela jej zamó-
wień to ponad 200 mln zł. PBG 
oil and gas startuje zarówno 
w przetargach publicznych, jak 
i realizuje zlecenia jako podwy-
konawca w  segmencie ener-
getycznym przy współpracy 
z RAFAKO.

W  przypadku mniejszych 
kontraktów gazowych kon-
kurencja jest znaczna, jednak 
w  przypadku większych i  bar-
dziej skomplikowanych zadań 
na rynku jest niewielu graczy, 
a my mamy kompetencje. Przy-
pomnę, że PBG realizowało 
największe inwestycje w Polsce. 
Szacujemy, że w tym i przyszłym 
roku do wzięcia będą kontrakty 
o wartości 1–1,5 mld zł.

Poza rynkiem polskim pla-
nujemy powrót na rynki zagra-
niczne we współpracy z lokalny-
mi partnerami. Rozpoczęliśmy 
m.in. strategiczną współpracę 

z partnerem na Bliskim Wscho-
dzie.

AR: Jak będzie wyglądać współ-
praca z Rafako?

KB-F: Spółka dysponuje najwięk-
szym w swojej historii portfelem 
zamówień i  zamierza starto-
wać w  kolejnych przetargach. 
Rafako i PBG mogą uzyskiwać 
synergie przez wzajemne uzu-
pełnianie swoich kompetencji. 
Docelowo chcielibyśmy nawet 
wspólnie startować w przetar-
gach  – na przeszkodzie stała 
skomplikowana sytuacja PBG.
AR: Z jakich źródeł będzie finan-
sowana działalność grupy?

KB-F: Niestety, w toku negocja-
cji z wierzycielami finansowymi 
nie udało się nam uzyskać gwa-
rancji finansowania w  formie 

Jesteśmy przekonani, że docelowo PBG odzyska pozycję 
rynkową i powróci do generowania przychodów na 
historycznych poziomach między 800 mln a 1 mld zł w sali 
roku. Szacujemy, że w tym i przyszłym roku na rynku do 
wzięcia będą kontrakty o wartości 1–1,5 mld zł.

wspólny sukces spółki i wierzy-
cieli. Zwłaszcza że przepisy nie 
ułatwiają firmom restruktury-
zacji. Nawiasem mówiąc, dobrze, 
że od przyszłego roku prawo się 
zmienia. Proces PBG jest naj-
większym tego rodzaju postępo-

waniem w Polsce, jego skala oraz 
złożoność pokazały niejednokrot-
nie, jak bardzo niedoskonałe jest 
aktualnie obowiązujące prawo.

Propozycje układowe przewi-
dują spłatę wierzytelności w ra-
tach układowych w wysokości od 
8 proc. do 21 proc. oraz zamianę 
części wierzytelności na nowe 
akcje spółki. W  efekcie instytu-
cje finansowe będą mieć 75-proc. 
udział w akcjonariacie, główny 
akcjonariusz pan Jerzy Wiśniew-
ski 23,6 proc., a pozostali dotych-
czasowi akcjonariusze 1,4 proc. 
Zobowiązania objęte układem, 
które będą podlegać redukcji, 
to kwota ponad 3,3 mld zł.

AR: Zgodnie z harmonogramem 
układ zostanie wykonany do po-
łowy 2020 r. wu na zarządzanie działalnoś-

cią operacyjną. Oczekiwaniem 
wierzycieli było pozostanie 
prezesa Jerzego Wiśniewskiego 
w zarządzie i kierowanie spółką.
AR: Czy nowe akcje będą objęte 
lock-upem?

KB-F: Czasowy zakaz zbywania 
będzie dotyczyć pakietu prezesa 
Wiśniewskiego otrzymanego na 
podstawie układu.
AR: Jak będzie wyglądać nowe 
życie PBG po zatwierdzeniu 
układu?

KB-F: Planujemy skupić działal-
ność na dwóch głównych seg-
mentach, a więc na rynku gazu 

KB-F: W  spółce po restruktu-
ryzacji zaczną obowiązywać 
zasady nowego ładu korpora-
cyjnego, przy których główny ak-
cjonariusz zachowa możliwość 
utrzymania decydującego wpły-

 Udało się natomiast uzgodnić możliwość korzystania przez PBG 
oraz PBG oil and gas ze środków pochodzących z procesu dezin-
westycji w kwocie do 151 mln zł. Na takim poziomie określiliśmy 
maksymalne zapotrzebowanie. Łącznie z dezinwestycji planujemy 
pozyskać do końca obowiązywania układu 400 mln zł. Jest to 
podstawowe źródło finansowania układu. 

udostępnienia „nowych pienię-
dzy”. Udało się natomiast uzgod-
nić możliwość korzystania przez 
PBG oraz PBG oil and gas ze 
środków pochodzących z  pro-
cesu dezinwestycji w kwocie do 
151 mln zł. Na takim poziomie 
określiliśmy maksymalne zapo-
trzebowanie. Łącznie z dezinwe-
stycji planujemy pozyskać do 
końca obowiązywania układu 
400 mln zł. Jest to podstawowe 
źródło finansowania układu. 
Proces dezinwestycji realizo-

oraz Narodowego Centrum Spor-
tu to 1 mld zł. Jesteśmy na różnym 
etapie próby rozwiązania tych 
problemów – zarówno przed są-
dami powszechnymi, jak i w dro-
dze negocjacji zmierzających do 
polubownego załatwienia sprawy.

Artykuł pochodzi z dziennika „Parkiet”, 
wydanie z 3 sierpnia 2015 r., s. 8; 
przedruk za zgodą redakcji

PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET

PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET     PARKIET
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Prawdziwy przyjaciel to ten, który przychodzi, 
gdy reszta odchodzi. On nie opuści ciebie w nie-
szczęściu, niepowodzeniu czy kłopocie. Ta „reszta” 
oznacza osoby, które podają się za przyjaciół do-
póki ta przyjaźń nie wymaga od nich czegoś więcej 
np. dobrego słowa, realnej pomocy. 

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć przyja-
ciela. Trwa ciągła pogoń za pieniędzmi, która często 
zabija to, co w człowieku dobre. Przyjaciel to osoba 
bliska, on rozumie nasze problemy. To bratnia du-
sza będąca podporą w trudnych sytuacjach. Bez-
interesowność to najważniejsza cecha przyjaźni. 

Spróbuję pojęcie przyjaźni sprowadzić do sytu-
acji rzeczywistej. Płynący statek pełen pasażerów 
wpada na rafę (nie będę dociekał przyczyn). Mógł 
być to błąd nawigacji, błąd ludzki, złośliwość losu 
czy inne przyczyny niezależne od człowieka. 

Statek tonie, ale jest jeszcze na fali, są szanse, że 
szczęśliwie dopłynie do brzegu. Przyjaciel poda po-
mocną dłoń, może pomoże wyjść z sytuacji, pocie-
szy kapitana dobrym słowem czy gestem, a może 
znajdzie inne formy pomocy... Przecież od tego jest 
przyjaciel! Ale są i szczury, które pierwsze uciekają 
z zagrożonego statku, zabierając co się da, nieko-
niecznie swoje, zostawiając pozostałych w sromo-
cie i biedzie (a jeszcze tak niedawno zapewniali, że 

PRZYJACIEL  
CZY FARYZEUSZ   
Prawdziwych przyjaciół  
poznaje się w biedzie 
tekst: Ryszard „Rylew” Lewicki, czerwiec 2016

tekst: Jack Balcer, czerwiec 2015
Dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy PBG

w nieszczęściu nas nie opuszczą). Ta grupa przy-
jaciół to szczury okrętowe, przy najbliższej okazji 
będą mówili „pełni troski”: A nie uprzedzałem, a nie 
mówiłem? Ale nikt mnie nie słuchał.

To nie przyjaciele, to faryzeusze. Oni na pewno 
nie podadzą pomocnej ręki, są „bez serc, bez ducha 
to szkieletów ludy”*. 

Statek dotrze do brzegu szczęśliwie z garstką 
przyjaciół na pokładzie. Tak chcę, tak myślę i tak 
się stanie, a ja jestem tylko majtkiem na tym trans-
atlantyku. Prawdziwa przyjaźń nigdy nie umiera. 

*Oda do młodości, Adam Mickiewicz

Przyjaciele są jak ciche anioły, 
które podnoszą nas, kiedy nasze 
skrzydła zapominają jak latać. 

(Antoine de Saint-Exupéry)

Najczęściej słyszałem „pogięło Cię?”. Były też okre-
ślenia skorelowane z sytuacją firmową – w stylu – 

„na głowę upadłeś?”. Znak zapytania zniknął zu-
pełnie, kiedy znajomi PR-owcy zobaczyli mnie we 
wrześniu 2012 roku, w TVN24. Nie dość, że z podpi-
sem PBG SA, to na domiar złego – w ich opiniach – 
wystąpiłem w telewizji w imieniu Jerzego Wiśniew-
skiego! Tłumaczyłem dlaczego Główny Akcjonariusz 
podejmuje stanowcze działania w obronie ładu kor-
poracyjnego i domaga się natychmiastowego odej-
ścia ówczesnego Prezesa RAFAKO, bo nie dość, że 
buntował się przeciwko decyzji Rady Nadzorczej, to 
jeszcze próbował innych buntować przeciwko Właś-
cicielowi. Wszystko zaś w Spółce bardzo wrażliwej, 
mającej w portfelu wiele istotnych dla bezpieczeń-
stwa energetycznego zamówień.

Ale nie to było wtedy ważne. Liczyło się to, że 
RAFAKO to przecież „upadłe” PBG! A że PBG to za-
razem 20 lat doświadczenia – już nie. Że know how 
unikatowy na rynku ropy i gazu – też nie. Że LMG, 
że Terminal w Świnoujściu, że całkiem niedawno 
trzy stadiony na Euro – nieważne. Bankrut i tyle! 

„Za tydzień, miesiąc, góra dwa, kamień na kamie-
niu nie zostanie”. „Jednej pensji nie dostaniesz” – 
słyszałem zamiast „gratuluję”. Choć gratulacje też 
były. „No, teraz masz raj dla speca od kryzysowych 
sytuacji, lepiej nie mogłeś trafić”.

Wielu widziało to wtedy w ten sposób. Perma-
nentny kryzys, żadnych widoków na lepszą przy-
szłość. Nie wiedząc, jaka jest prawda o PBG i nie 
rozumiejąc, jak prosto z linii lotniczej można za-
trudniać się w spółce z upadłością w nazwie. Roz-

UPADŁEŚ NA GŁOWĘ?
Krótki felieton o tym, jak się pracuje w upadłości

RYSZARD	„RYLEW”	LEWICKI		
Ryszard Lewicki (pseudonim Rylew) – lekkie 
pióro i cięty dowcip. Człowiek, który już od 
20 lat jest czterdziestolatkiem! Dusza towarzy-
stwa, człowiek czynu, wieczny poszukiwacz 
wrażeń. Od początku istnienia biuletynu kor-
poracyjnego ubogaca go swoimi felietonami, 
które przenoszą czytelników w świat relacji 
międzyludzkich nakreślonych z lekkim sarka-
zmem. Nie urażając nikogo, lekko wytyka wady, 
które każdy z nas może odnaleźć w sobie. 

mowy o pracy na towarzyskich spotkaniach zaczy-
nały się często od pytań „jesteś tam jeszcze?” lub „to 
wy jeszcze istniejecie?” I wszechobecne zdziwienie, 
jak można przejść „z pewnej istnienia spółki skar-
bu państwa” do „niepewnej jutra prywatnej firmy”. 
Po dwóch latach, w 2014 roku, owa spółka skarbu 
państwa (Eurolot SA)... zbankrutowała. A po ko-
lejnych dwóch latach, prywatna PBG wciąż jest 
i właśnie wymazuje ze swej nazwy upadłość ukła-
dową. Los bywa przewrotny? Może. A może po pro-
stu… sprawiedliwy? 

„Za tydzień, miesiąc, góra dwa, kamień na kamieniu nie 
zostanie”. „Jednej pensji nie dostaniesz” – słyszałem zamiast 

„gratuluję”. Choć gratulacje też były. „No, teraz masz raj dla 
speca od kryzysowych sytuacji, lepiej nie mogłeś trafić”.

W dzisiejszych czasach trudno 
znaleźć	przyjaciela.	Trwa	
ciągła pogoń za pieniędzmi, 
a przecież bezinteresowność to 
najważniejsza cecha przyjaźni. 

I TO JEST SYTUACJA KRYZYSOWA NA MIARĘ 
NASZYCH MOŻLIWOŚCI!!!
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DOBRA  
WSPÓŁPRACA  
NIEZALEŻNIE  
OD POGODY
tekst: Filip Kolendo, sierpień 2015 
zdjęcie: Tomasz Ptasiński

Sytuacja PBG okiem firmy Primesoft 
Polska, która wdrażała w Spółce
system obiegu i archiwizacji 
dokumentów.

Firma Primesoft Polska powstała w 2004 roku. Za-
łożyliśmy ją z planem podboju rynku autorskim 
systemem workflow/DMS (obieg dokumentów oraz 
elektroniczne archiwum). Choć budowa firmy od 
zera jest niełatwym zadaniem, to szczęśliwie na 
swojej drodze spotkaliśmy właściwych ludzi we 
właściwym czasie, którzy uwierzyli w nasze moż-
liwości. Zarząd i Pracownicy firmy PBG innowacyj-
ność i nowoczesność mieli nie tylko w hasłach, ale 
były to wartości realnie pielęgnowane i rozwijane 
w Spółce. Idea elektronicznego obiegu dokumen-
tów w  2004  roku była całkowitą nowością. Nie 
było wzorców, wdrożeń referencyjnych, dobrych 
praktyk, na które można by się powoływać, by zwe-
ryfikować działanie takich systemów w praktyce.

Pan Prezes Jerzy Wiśniewski dostrzegł korzyści 
płynące z informatyzacji firmy i uwierzył w to, że 
jesteśmy w stanie taki projekt zrealizować; dosta-
liśmy zielone światło na uruchomienie pilotażo-
we. Pani Prezes Małgorzata Wiśniewska osobiście 
wspierała wdrożenie, biorąc udział i doradzając 
nawet w  dyskusjach nad nazwą rodzącego się 

systemu informatycznego. W każdej działalności, 
w tym również biznesowej, najważniejsi są ludzie. 
Nie sposób wymienić wszystkich osób, które swo-
imi uwagami, przemyśleniami, krytyką i pochwa-
łą wpływali na modyfikację pierwotnych założeń 
i kształt docelowy systemu. W tym miejscu raz jesz-
cze chciałbym im wszystkich podziękować. 

Wdrożenie przebiegało w atmosferze bardzo 
dużego zaufania, ale także i wysoko stawianych 

Zarząd i Pracownicy firmy PBG innowacyjność i nowoczesność mieli nie tylko 
w hasłach, ale były to wartości realnie pielęgnowane i rozwijane w Spółce. Idea 
elektronicznego obiegu dokumentów w 2004 roku była całkowitą nowością. Nie 
było wzorców, wdrożeń referencyjnych, dobrych praktyk, na które można by się 
powoływać, by zweryfikować działanie takich systemów w praktyce.
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wymagań. Ta mieszanka wyrozumiałości i  pro-
fesjonalnej krytyki ze strony PBG była niezwykle 
mobilizująca. I tak w 2004 roku powstał V-desk, 
czyli system wirtualne biurko.

Rozpoczęcie naszej działalności przypadało 
akurat na moment debiutu giełdowego PBG. De-
biutu, który okazał się bardzo dużym sukcesem. 
Rozwijaliśmy się wraz z rozwojem grupy PBG, co 
przy jej tempie wzrostu było dużym wyzwaniem, 
ale i dużą szansą, z której skorzystaliśmy. Kolejne 

Sytuacja kłopotów finansowych grupy PBG 
i ogłoszenia upadłości układowej była silnym za-
skoczeniem. Szczęśliwie dla nas, wcześnie podejmo-
wane działania rozwojowe spowodowały, że kłopo-
ty PBG nie wpłynęły w istotny sposób na stabilność 
i sytuację Primesoft. W sferze emocjonalnej było to 
jednak bardzo bolesne. Patrzyliśmy, jak upadały 
wspaniałe spółki z grupy PBG, ze znakomitymi me-
nadżerami, z którymi świetnie się nam dotychczas 
pracowało. Część osób w ramach bolesnej restruk-
turyzacji niestety musiała odejść z Grupy – często 
odzywali się do nas ze swoich nowych miejsc pracy. 
Widzieliśmy z boku walkę Zarządu i pozostałych 
pracowników o utrzymanie firmy.

Podczas naszych różnych spotkań biznesowych 
byliśmy pytani o sytuację w PBG. Atmosfera na 
rynku wokół firmy nie była dobra: często dopatry-
wano się prób wyprowadzenia majątku, oszukania 
podwykonawców, aferalności. Zawsze mówiliśmy 

Sytuacja kłopotów finansowych grupy PBG 
i ogłoszenia upadłości układowej była silnym 
zaskoczeniem. Patrzyliśmy jak upadały wspaniałe 
spółki z grupy PBG, ze znakomitymi menadżerami, 
z którymi świetnie się nam dotychczas pracowało. 
Część osób w ramach bolesnej restrukturyzacji 
niestety musiała odejść z grupy – często odzywali 
się do nas ze swoich nowych miejsc pracy. 
Widzieliśmy z boku walkę Zarządu i pozostałych 
pracowników o utrzymanie firmy.

firmy, które wchodziły w skład Grupy, z reguły sta-
wały się kolejnymi użytkownikami systemu V-desk.

Siła marketingowa wdrożenia w PBG otwierała 
nam bardzo wiele drzwi, umożliwiając pozyskiwa-
nie kolejnych klientów. Nie sposób nie wspomnieć 
o wielu wizytach referencyjnych, które dzięki życz-
liwości Zarządu oraz Pracowników PBG zostały 
przeprowadzone w kolejnych latach i często koń-
czyły się dla nas nowymi kontraktami.

Wdrożenie systemu V-desk w PBG było naszym 
pierwszym projektem. Pozwoliło wypłynąć firmie 
Primesoft na szerokie wody.

Nasz cel strategiczny od samego początku sta-
nowiło jak najszersze zdobywanie rynku, nie tylko 
w branży budowlanej. Plan ten podyktowany był 
raczej naszymi ambicjami rozwoju i celami długo-
terminowymi, które sobie stawialiśmy od początku 
budowy firmy Primesoft, niż realną obawą, że coś 
złego może się stać w PBG.

FILIP KOLENDO

Studiował na Politechnice Poznańskiej, Wydział Informatyki, 
specjalność: Inżynieria Oprogramowania. Od 2004 roku 
prowadzi firmę PrimeSoft Polska Sp. z o.o., będącą liderem 
polskiego rynku rozwiązań klasy DMS/workflow. Odpowie-
dzialny za rozwój oprogramowania V-Desk oraz zarządzanie 
projektami wdrożeniowymi. Współtwórca i członek rady nad-
zorczej spółki Neptis SA producenta systemu Yanosik. Członek 
Stowarzyszenia Project Management Polska, International 
Project Management Association, Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego.

MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE ZMIANY KLIMATYCZNE NIE WPŁYNĄ NA NASZE RELACJE BIZNESOWE

o PBG pozytywnie, z ogromnym szacunkiem i po 
cichu liczyliśmy, że to jeszcze nie jest koniec.

Nie ukrywam, że ostatnie informacje o kondy-
cji PBG są nam szczególnie miłe. Ważne, że wy-
siłek wielu osób został nagrodzony i PBG, choć 
zmienione, nadal jest i będzie istotnym graczem 
na rynku. Liczymy, że wzmocnione doświadcze-
niem szybko wróci na należne miejsce lidera. 
Cieszymy się również, że nadal będziemy mogli 
współpracować.

W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 10-lecia 
firmy Primesoft. Na przestrzeni tych lat udało nam 
się zrealizować wiele wspaniałych i unikalnych na 

skalę Polski projektów. Śmiało możemy powiedzieć, 
że udało się nam zdobyć pozycję lidera w niełatwym 
i bardzo dynamicznym obszarze oprogramowania 
dla firm. Realizowaliśmy wdrożenia dla wielu gi-
gantów i liderów rynku. GETIN, EFL, VW Bank, SGB 
Bank, Indykpol, Iglotex, Bombardier, Forte, Ursus, 
home.pl, MTP, Eurovia, Trakcja, Vistula to tylko kilka 
przykładów spółek i organizacji, które korzystają 
z systemu V-desk. Tego samego, który wykuwał się 
i dojrzewał w przyjaznych pokojach PBG.

Z pewnością dojście do tej pozycji byłoby znacz-
nie trudniejsze bez pierwszego kroku w Wysogo-
towie.
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Z przyjemnością wspominam czas rozpoczęcia współpracy z PBG SA 
Fantur – młode, startujące w biznesie turystycznym biuro zaczyna obsługiwać 
podróże służbowe nowoczesnej, reprezentującej światowe standardy 
jakości	firmy.	Trudno	nie	zauważyć	prostego	mechanizmu	działającego	na	
rynku, a mianowicie: współpraca z dynamicznie rozwijającą się firmą PBG 
stworzyła korzystne warunki dla rozwoju i rozkwitu Biura Podróży Fantur. 

POGODA DUCHA
tekst: Danuta Cyrska, czerwiec 2015

rynkowej dylemat – zaryzykować i się rozwinąć, 
czy bez ryzyka, ale też bez specjalnych możliwości 
rozwojowych, kontynuować dotychczasowy zakres 
działania. Postawiłam na rozwój! Pomimo trudno-
ści, jakie napotkały Grupę Kapitałową PBG, które 
przełożyły się także na sytuację Fanturu – nigdy 
nie żałowałam i nie żałuję tej decyzji i naszej współ-
pracy. Przez wszystkie te lata zdobyłam bezcenne 
doświadczenie, poznałam wielu ciekawych ludzi, 
zobaczyłam, jak determinacja przekuwa się w suk-
ces i jak pomimo codziennych trudności pozwala 
osiągać wyznaczone cele.

 Biuro Podróży Fantur systematycznie zwięk-
szało wolumen sprzedaży, umocniło swoją pozycję 
na rynku i w rezultacie otworzyło kolejny oddział. 
Zwiększona została liczba pracowników. Zaczęto 
poszerzać zakres działalności poprzez nawiązanie 
współpracy z nowymi, zagranicznymi partnerami, 
co z kolei pozwoliło na zwiększenie portfela ofer-

Sukcesy i bardzo dobre wyniki PBG SA proporcjo-
nalnie zwiększały ilość zamawianych usług – za-
równo w zakresie podróży służbowych, jak i wyjaz-
dów wakacyjnych, zamawianych indywidualnie 
przez pracowników. Wzmacniały także wzajemne 
zaufanie. Przekładało się to wprost na budowanie 
poczucia stabilnej, wieloletniej współpracy, która 
mobilizowała do doskonalenia i rozwijania dzia-
łalności Biura Podróży Fantur. 

Doskonałym odzwierciedleniem tej sytuacji 
jest bardzo stare powiedzenie „Wiara czyni cuda”. 
Bo właśnie wiara w  sukces, zarówno wielkiego 
PBG, jak i małego, młodego Biura Podróży Fan-
tur, przyczyniła się do rozwoju. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że sukcesy PBG przyczyniły się 
do powstania nowych miejsc pracy na rynku tu-
rystycznym. Dlaczego? Ponieważ dotychczasowa 
formuła działalności mojego Biura okazała się nie-
wystarczająca. Pojawił się typowy dla działalności 

Doskonałym odzwierciedleniem tej sytuacji jest bardzo stare powiedzenie 
„Wiara czyni cuda”. Bo właśnie wiara w sukces, zarówno wielkiego PBG, 
jak i małego, młodego Biura Podróży Fantur, przyczyniła się do rozwoju. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że sukcesy PBG przyczyniły się do 
powstania nowych miejsc pracy na rynku turystycznym.

Danuta Cyrska - od lat zaprzyjaźniona z Grupą PBG 
właścicielka Biura Podróży FANTUR. Chętnie dzieli 

się swoim doświadczeniem i zawsze doradzi, co 
zrobić, żeby wakacje były spełnieniem marzeń!
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towego, zarówno pod względem ilościowym, jak 
i jakościowym – rozszerzyliśmy obszar działania 
na wiele nowych, turystycznie niezwykle atrakcyj-
nych kierunków. 

Wydawałoby się, że te nasze przez lata wypra-
cowane, rzetelne relacje biznesowe zawsze będą 
miały tendencję rosnącą, gdyż sukcesy całej Grupy 
Kapitałowej PBG przekładały się na sukcesy Biura 
Podróży Fantur. A jednak, w pewnym momencie na-
stąpiło zachwianie pozycji Grupy Kapitałowej PBG. 
W oczywisty sposób odbiło się to niekorzystnie na 
działalności mojej firmy, sprzedaż biletów lotniczych 
spadła o ponad 80%, obniżył się popyt na usługi tu-
rystyczne. Sukcesywnie też zaczęły spadać obroty, 
a co za tym idzie, i dochody Biura. Postawiło mnie 
to przed koniecznością podjęcia kolejnej biznesowej 
decyzji, tym razem o wiele trudniejszej – musiałam 
zamknąć oddział biura, zmniejszyć ilość pracowni-
ków, wprowadzić znaczne oszczędności. 

W konsekwencji sytuacja ta miała bezpośred-
ni wpływ na działalność Biura, początkowy jego 
dynamiczny rozwój przyjął tendencję odwrotną. 

Wspólne przezwyciężanie problemów weryfikuje 
lojalność partnera, integruje, wzmacnia biznesowe 
relacje i pozwala z dużym optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że działania 
PBG mające na celu ponowne odzyskanie pozycji 
lidera na rynku w swojej branży wkrótce zakończą 
się sukcesem.

Zaistniała kryzysowa sytuacja nie zniechęciła nas, 
a wręcz przeciwnie – zmobilizowała do poszukania 
nowych partnerów, efektywniejszej pracy. 

Wspólne przezwyciężanie problemów weryfiku-
je lojalność partnera, integruje, wzmacnia bizneso-
we relacje i pozwala z dużym optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że działania 
PBG mające na celu ponowne odzyskanie pozycji 
lidera na rynku w swojej branży wkrótce zakończą 
się sukcesem.

PODOBNO WSZYSCY SĄ NA 
WYJEŹDZIE INTEGRACYJNYM
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Do układu weszli niemal wszyscy wierzyciele 
finansowi reprezentujący największe banki, towa-
rzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne 
działające w Polsce.

Osiągnięty układ nie ma precedensu w ponad 
25-letniej historii gospodarki rynkowej w Polsce. 
Złożyła się na to skala przedsięwzięcia, niezwykła 
złożoność przebytego procesu restrukturyzacji 
oraz liczba wiodących instytucji finansowych, 
sygnatariuszy układu.

Finis coronat opus! Wszyscy uczestnicy procesu 
odnieśli sukces. PBG SA wyszła na prostą. Jej kie-
rownictwo mocno chwyciło stery i zaczęło nawigo-
wać w kierunku wcześniej podjętych i nowych wy-
zwań rynkowych oraz celów rozwojowych. Załoga 
odetchnęła i odzyskała wiarę w przyszłość swojej 
firmy i własne bezpieczeństwo. Wierzyciele w dro-
dze koniecznych kompromisów zajęli pozycje, na 
których przywrócona została równowaga między 
akceptowanym ryzykiem i oczekiwaną efektyw-
nością z zainwestowanego kapitału. Uspokoił się 
rynek budowlany. Do relacji między inwestorami 
i wykonawcami powróciło elementarne zaufanie.

Niemal bezwiednie nasuwa się pytanie o źród-
ła tego sukcesu, o czynniki sprawcze, które moż-
na uznać za zupełnie pierwotne, fundamentalne. 
Czynniki, bez których sukces ten byłby niemoż-
liwy. Z  pewnością jest ich wiele, zgodnie z  po-
wiedzeniem, że sukces ma wiele ojców, podczas 
gdy do porażki zwykle nie przyznaje się nikt. Tu 
chciałbym skupić się na kilku z nich. Po pierw-
sze, niezłomna postawa Głównego Akcjonariusza. 
Nie zwątpił, a wręcz przeciwnie, podjął wyzwa-
nie, poderwał ludzi do wzmożonej walki, zorga-
nizował proces obrony Firmy i jej interesariuszy. 
Po drugie, niezwykła identyfikacja pracowników, 
w tym zwłaszcza tzw. core managementu, z losami 
Firmy, zaangażowanie w jej rewitalizację. Wyra-
zem tego były m.in. studia podyplomowe z zakre-
su prawa upadłościowego i naprawczego podjęte 
przez część z nich na uniwersytecie w Poznaniu. 
Po trzecie, wszechstronna i kompetentna pomoc 
doradców, którzy zaangażowali swój autorytet 
w  dzieło pomyślnego przeprowadzenia postę-
powania układowego. Po czwarte, zapewnienie 
uczciwego i transparentnego procesu dochodze-

W czerwcu 2012 roku PBG SA ogłosiła upadłość. Suma 
wierzytelności objęta postępowaniem upadłościowym wyniosła 
3,2 mld zł. W sierpniu 2015 po niemal 40 miesiącach negocjacji 
i wielowymiarowej restrukturyzacji zakończono proces układowy. 

FINIS CORONAT OPUS
tekst: Waldemar Frąckowiak, lipiec 2016

Osiągnięty układ nie ma precedensu w ponad 25-letniej historii gospodar-
ki rynkowej w Polsce. Złożyła się na to skala przedsięwzięcia, niezwykła 
złożoność przebytego procesu restrukturyzacji oraz liczba wiodących 
instytucji finansowych, sygnatariuszy układu. Finis coronat opus! Wszy-
scy uczestnicy procesu odnieśli sukces. PBG SA wyszła na prostą.

nia do układu, co zaowocowało jego podpisaniem 
przez zdecydowaną większość wierzycieli. Myślę, 
że istotną rolę odegrała tu wielkopolska solidność 
i odpowiedzialność, bo przecież PBG SA to firma 
poznańska. Po piąte, last but not least, do impon-
derabiliów mających ważny wpływ na powodze-
nie programu restrukturyzacji i końcową formę 
układu miało odizolowanie sfery polityki od tego 
procesu. Jest to czynnik trudny do przecenienia, 
zwłaszcza w świetle obecnych doświadczeń.

Z tej krótkiej charakterystyki wynika, że suk-
ces stał się możliwy dzięki zespoleniu się w jednym 
czasie i miejscu następującej triady: wiary w powo-
dzenie, kompetencji oraz silnej woli i konsekwencji 
w dążeniu do celu. Wiara tworzyła i podgrzewała 
ducha walki. To swoisty spiritus movens, demiurg 
pożądanych zmian. Kompetencje pozwalały prze-
kuwać wiedzę w praktyczne działanie i zaplanowa-
ne rezultaty. Silna wola i konsekwencja pozwalały 
przełamywać momenty zwątpienia, przywracać 
szyki i utrzymywać właściwe tempo marszu w wy-
tyczonym kierunku.

Bolesny choć ostatecznie pozytywny finał dra-
matu PBG SA, do którego wiodły kolejne fale wzlo-
tów i upadków, sukcesów i porażek, dylematów 
i błysków rozumu, jest niezwykle pouczający. Prze-
de wszystkim potwierdziła się raz jeszcze zasada, 
którą kierował się w życiu Winston Churchill. Ten 
wielki mąż stanu i myśliciel ujął ją w siedmiu sło-
wach: never give up, never, never give up. I to jest 
lekcja, którą powinien odrabiać każdy, który chce 
mieć wpływ na ulepszanie świata.

WALDEMAR	FRĄCKOWIAK

Prof. Waldemar Frąckowiak to niekwestionowany autorytet 
w świecie nauki oraz uznany praktyk biznesu. Pełni funkcję 
Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest autorem ponad 
350 opracowań naukowych. Ukończył Harvard University 
Business School w USA i regularnie wykłada na wielu znanych 
uniwersytetach.

Sukces stał się możliwy dzięki zespoleniu się w jed-
nym czasie i miejscu następującej triady: wiary 
w powodzenie, kompetencji oraz silnej woli i konse-
kwencji w dążeniu do celu. Wiara tworzyła i pod-
grzewała ducha walki. To swoisty spiritus movens, 
demiurg pożądanych zmian. Kompetencje pozwa-
lały przekuwać wiedzę w praktyczne działanie 
i zaplanowane rezultaty. Silna wola i konsekwen-
cja pozwalały przełamywać momenty zwątpienia, 
przywracać szyki i utrzymywać właściwe tempo 
marszu w wytyczonym kierunku.

MÓWIĄC O SILNEJ WOLI I KONSEKWENCJI 
W DĄŻENIIU DO CELU, MIAŁEM NA MYŚLI INNE 

ASPEKTY PAŃSKICH DZIAŁAŃ   





16 czerwca 2016 roku w jednym z wio-
dących czasopism biznesowych uka-
zała się niewielka informacja o tym, 
że Układ spółki PBG stał się prawo-
mocny. W trzech krótkich kolumnach, 
w 334 znakach, podsumowano cztery 
lata ciężkiej pracy, którą wykonali-
śmy, by móc wykreślić z nazwy firmy 
dopisek „w upadłości układowej”.  

Nie da się pokazać w jednym artykule 
największego w powojennej historii 
Polski procesu układowego, stąd decy-
zja o wydaniu specjalnego numeru 

„Ogniwa”, który trzymacie Państwo 
przed sobą. Powstał on, by przed-
stawić proces z pozycji jego uczest-
ników, a także by wyrazić wdzięcz-
ność dla wszystkich, dzięki którym  
zawarcie Układu stało się możliwe.

Z wielkim wzruszeniem wracam 
do wydarzeń z ostatnich czterech 
lat, opisanych w osobistych, często 
niepozbawionych emocji tekstach 
osób bezpośrednio zaangażowanych 
w postępowanie układowe i restruk-
turyzację. Polecam Państwu niezwy-
kłe artykuły wydania specjalnego. 

DRODZY CZYTELNICY
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