


od redakcji 
Drodzy czytelnicy! W tym numerze „Ogniwa” chcemy Wam pokazać jak wiele 
robimy dla własnego rozwoju i edukacji, jak wiele robimy dla rozwoju naszej 
Grupy.

Według podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzki-
mi, pracownicy danej organizacji to jej zasób strategiczny. Potencjał, w który 
należy i warto inwestować. Ludzie to wyjątkowy kapitał, wart szczególnych 
zabiegów, zaś inwestycja w „zasoby ludzkie”, mimo że z reguły kosztowna, jest 
wysoce opłacalna.

Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię 
przeżycia i rozwoju każdej firmy. Rozwój pracowników powinien więc być 
podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla nich samych. Rozwój 
zasobu pracowniczego zyskuje obecnie coraz większe znaczenie, niezależnie, 
a może właśnie szczególnie, w czasie spowolnienia gospodarczego. Źródłem 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stać się może zdolność załogi do 
tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania długofalowych zmian 
rozwoju firmy. 

W tym wydaniu piszemy o szeroko rozumianym rozwoju kadr, obejmu-
jącym wszystkie działania podejmowane w Grupie PBG. Ich zadaniem jest 
wspieranie i realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracow-
ników, jak i praktykantów, którzy być może w przyszłości dołączą do naszego 
zespołu.

Każdy z nas, pracowników uczestniczących w szkoleniach, nabywa nie-
zbędnych umiejętności do wykonywania obecnych, jak i przyszłych zadań. 
W efekcie przyczyniamy się do osiągnięcia celów naszej Firmy, jak i naszych 
indywidualnych. Prezes Jerzy Wiśniewski często powtarza: „Fundamentem 
naszej firmy są ludzie” – i o tym właśnie jest to wydanie!

Zapraszam do lektury,
Joanna Skałuba
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany zgodnie 
z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, 
Claro podlega całkowitemu recyklingowi. Certyfikaty PEFC 
i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem podczas produkcji 
norm środowiskowych i ograniczaniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. 

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość kopio-
wania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów i zdjęć 
dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest ograniczona 
do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
zmian w nadesłanych tekstach. 
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najważniejsi w organizacji

tekst Magdalena eckert-boruta pbg s.a.
 

SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO PREZESA

Od zawsze wiedziałem, że poza 
kapitałem finansowym, organizacja do 
rozwoju potrzebuje ludzi. Na początku 
było najtrudniej. Miałem do dyspozycji 
odrobinę pieniędzy, głowę pełną 
pomysłów i kilku zapaleńców takich jak ja.

Nie wiedzieliśmy jak prowadzić firmę, bo 
skąd mieliśmy to wiedzieć, skoro w Polsce dopiero co można 
było zrobić coś poza firmą państwową. A jednak się udało – 
podglądaliśmy jak to się dzieje za granicą, a przede wszystkim 
mieliśmy wiedzę o branży, byliśmy po prostu gazownikami. 
Uczyliśmy się wszystkiego razem. Przeżyliśmy wspólnie wzloty 
i upadki. Jako organizacja pamiętamy już poważne kryzysy i pa-
miętamy sukcesy, które przerastały nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Cały czas rozwijaliśmy się i nauczyliśmy się słuchać rynku. 
Obserwowaliśmy, co się dzieje i z wyprzedzeniem, mając wiedzę 
na temat pewnych schematów, którymi kieruje się rynek, podej-
mowaliśmy decyzje, które później pozwalały nam na osiąganie 
przewagi konkurencyjnej. 

To, jaką organizacją jesteśmy dzisiaj, jest dla mnie źródłem 
wielkiej satysfakcji. Jest też dla mnie radością, kiedy widzę jak 
bardzo rozwinęli się moi przyjaciele. Tak samo cieszę się, kiedy 
widzę, że rozwija się każdy z moich współpracowników. Jestem 
pewien, że jeszcze wiele wyzwań przed nami i że chcąc się roz-
wijać, będziemy wspólnie osiągać nowe cele.

Życzę wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej PBG roz-
woju zawodowego i osobistego, i bardzo liczę na Waszą pomoc 
w rozwoju organizacji.

Warunek jest jeden: trzeba 
zgłaszać pomysły, rozmawiać i wyniki 
tych rozmów zapisywać, a potem wpro-
wadzać. Jako organizacja ucząca się 
wiemy, że nie ma wdrożenia bez monito-
rowania, które często prowadzi do kolej-
nego wdrożenia innowacji. 

Istotą organizacji uczącej się jest umie-
jętne zarządzanie zmianą, której wdroże-
nie ma na celu wprowadzenie nowych, 
lepszych rozwiązań. W życiu codziennym 
PBG na działania spółki jako organizacji 
uczącej się, można natrafić na każdym 
kroku: system jakości, CSR, tworzenie 
nowych spółek, dostosowywanie Grupy 
do sytuacji na rynku z wyprzedzeniem, 
to metody powszechnie znane. Mamy 
też własne projekty, zupełnie indywidu-
alne jak Centrum Usług Księgowych czy 
dedykowany dla nas program v-desk. 
Wszelkie inicjatywy wynikały z zanego-
wania komfortu, który został osiągnięty 
dzięki wcześniej stosowanym praktykom. 
Decyzje o zmianach podjęto z uwagi na 
prognozę, że ich wdrożenie wesprze 
organizację w osiągnięciu celu – skróci 

ORGANIZACJA
Organizacja ma taką kulturę, jaką mają ludzie ją tworzący. Podobnie jest z wiedzą, ale 
tu organizacja, firma, ma nieco lepszą sytuację, ponieważ tak jak każdy z pracowników, 
organizacja sama w sobie może się… uczyć i wiedzę tę rozszerzać. Brzmi dziwnie? Nie 
tak bardzo. 

proces osiągania celów częściowych, celu 
strategicznego albo wpłynie na poprawę 
warunków pracy. 

Podczas SISów sygnalizowaliśmy po-
wstanie Rady Dyrektorów i zachęcaliśmy 
do zgłaszania tematów do „SKRZYNKI NA 
POMYSŁY”. Dotąd inicjatywy związane 
były z pomysłami ułatwiającymi życie 
pracownikom – wniosek o stojaki na ro-
wery oraz wniosek o wydanie pozwoleń 
dla kobiet w widocznej ciąży na parkowa-
nie na terenie parkingu pod budynkiem 
wykonywania pracy. Stojaki na rowery 
zostały zakupione, a Administrator te-
renu na Wysogotowie poinformowany 
o zgodzie na korzystanie przez „ciężarów-
ki” z parkingu „służbowego”.

Serdecznie zachęcamy do składania 
wniosków służących usprawnieniu proce-
su pracy, a nie tylko komfortu pracy. Wasze 
uwagi będą dla nas bardzo cenne. Oma-
wianie sytuacji i analizowanie niekorzyst-
nych zjawisk nie ma sensu bez refleksji 
i działania zmierzającego do wyelimino-
wania zakłócenia. Zachęcamy do krytyki, 
ale konstruktywnej. Nie traćmy czasu na 

ucząca się 

Istotą organizacji uczącej się 
jest umiejętne zarządzanie 
zmianą, której wdrożenie 
ma na celu wprowadzenie 
nowych, lepszych i bardziej 
perspektywicznych rozwiązań. 
W życiu codziennym PBG na 
działania spółki jako organiza-
cji uczącej się, można natrafić 
na każdym kroku…

same rozmowy o tym, że może być lepiej. 
To za mało. Spróbujmy tak pracować, tak 
organizować swój czas, żeby doprowa-
dzić do realnej zmiany na lepsze. Dotyczy 
to każdego z nas i na każdym poziomie. 

Zapraszamy do współpracy w imieniu 
Rady Dyrektorów! Szczególnie zachęca-
my do działań w zakresie poprawy pro-
cesów pracy.

ludZIe są
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Wiadomości

GRUPY PBG

To dopiero początek zdobywania 
rynku energetycznego 

Dzień 31 sierpnia większości kojarzy się 
z końcem wakacji, jednak nam, pracow-
nikom PBG Energia, od tego roku będzie 
się również kojarzył z pierwszą podpisaną 
umową. Wszyscy cieszymy się z osiągnię-
tego sukcesu tym bardziej, że jesteśmy 
liderem na wygranym projekcie.

Przedstawiciel Konsorcjum PBG 
ENERGIA – TESGAS – GOPROMAN – Le-
szek Filipiak, w dniu 31 sierpnia 2011 
roku podpisał umowę z BIOELEKTROW-
NIĄ SZARLEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Ko-
strzynie na wykonanie przedsięwzięcia 
polegającego na wspólnej realizacji 
zadania: „Opracowanie projektów, bu-
dowa, wyposażenie oraz rozruch elek-
trowni biogazowej wraz z instalacją 
obróbki przefermentowanej biomasy, 
o łącznej mocy elektrycznej 3,195 MW 
±1%, w miejscowości Szarlej, w stanie 

Wyniki Grupy Kapitałowej PBG 
za I półrocze 2011 

W pierwszym półroczu 2011 roku Gru-
pa PBG wypracowała 1 456 855 tys. zł 
przychodów ze sprzedaży, czyli o 23% 
więcej niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy 
zwiększył się o 53%, osiągając poziom 
115,2 mln zł. Marża operacyjna wzrosła 
z poziomu 6,4% do poziomu 7,9%. Po-
nadto o 60% wzrósł wypracowany przez 
Grupę PBG zysk netto, osiągając poziom 
97,6 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży 
wyniósł ponad 167 mln zł, co stanowi 
16-procentowy wzrost, zysk ze sprze-
daży wzrósł o 29% i wyniósł blisko 110 
mln zł. 

W samym drugim kwartale Grupa PBG 
wypracowała 979 mln zł przychodów, 
osiągając zysk brutto ze sprzedaży na 
poziomie blisko 110,5 mln zł, co stanowi 
5-procentowy wzrost w porównaniu do 
II kwartału 2010. Zysk operacyjny wzrósł 
o 30 % osiągając poziom 81,7 mln zł, zysk 
netto przypadający akcjonariuszom pod-
miotu dominującego zwiększył się o 47% 
i wyniósł 73,5 mln zł.

Na dzień 1 lipca 2011 roku wartość 
portfela zamówień Grupy PBG osiągnęła 
poziom 5 mld zł.

gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz 
realizowana w trybie «zaprojektuj i wy-
buduj»)”.

Inwestycja zakłada budowę elektrocie-
płowni zwanej biogazową, która będzie 
przeznaczona do produkcji energii elek-
trycznej oraz energii cieplnej z biogazu, 
powstałego w procesie fermentacji odpa-
dów: gnojowicy, wywaru pogorzelniane-
go, sieczki kukurydzianej oraz odchodów 
zwierzęcych. Wyprodukowany biogaz 
posłuży następnie jako paliwo napędowe 
w generatorach prądotwórczych. Energia 
elektryczna będzie wykorzystana na po-
trzeby własne instalacji, a jej nadwyżka 
(ok. 80%), zgodnie z ustawą Prawo Ener-
getyczne będzie sprzedawana do sieci 
elektroenergetycznej. 

Wyjątkowość zaproponowanych 
przez konsorcjum rozwiązań polega na 
opracowaniu kompleksowego systemu 
produkcji biogazu. W kontrolowanych 
warunkach prowadzony będzie proces 
rozkładu materiału pochodzenia roślin-
nego, w wyniku czego powstanie gaz 
zawierający ok. 60 % metanu i 40% dwu-
tlenku węgla (biogaz).

Inwestycja ta nie będzie stanowiła 
ponadnormatywnej uciążliwości dla śro-
dowiska.

Czas realizacji powyższego zadania 
wynosi 15 miesięcy od momentu pod-
pisania umowy. Wartość netto kontraktu 
to 49 890 000 zł. 

Ze strony PBG Energia kontrakt popro-
wadzą Piotr Czajka i Anna Trudzik, którym 
życzymy powodzenia.

Autor: Anna Jasińska, Anna Trudzik 

Zmiany w Zarządzie 
Hydrobudowy Polska 

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 
2011 roku Pan Edward Kasprzak złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji Członka 
Zarządu / Wiceprezesa Zarządu Spółek 
HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz HY-
DROBUDOWA 9 SA.

Rezygnacja ta ma związek z restruktu-
ryzacją Grupy Kapitałowej HBP, a konkret-
nie z projektem outsourcingu zespołu 
ponad 200 pracowników z oddziału Śląsk 
w Mikołowie, których przejmuje spółka 
Miko-Tech. Pan Edward Kasprzak podjął 
się sprawnego przeprowadzenia powyż-
szej operacji, stając na czele Miko-Techu. 

Prezesowi Kasprzakowi oraz powięk-
szonej załodze Miko-Techu życzymy 
wielu sukcesów zarówno podczas sa-
modzielnej realizacji przedsięwzięć jak 
i dalszej owocnej współpracy z HYDRO-
BUDOWĄ POLSKA i innymi spółkami 
z Grupy PBG.

Autor: Krzysztof Woch

Spółki z Grupy PBG przebudują 
Rondo Kaponiera 

Zwycięskie konsorcjum firm w składzie: 
Aprivia – lider konsorcjum oraz partne-
rzy konsorcjum: Hydrobudowa Polska, 
PRG Metro i Obrascón Huarte Lain (OHL) 
– podpisało w dniu 24 sierpnia br. umowę 

z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu 
na przebudowę ul. Roosevelta na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego 
i Mostu Teatralnego, do skrzyżowania 
z ul. Głogowską i Mostem Dworcowym 
wraz z przebudową węzła komunikacyj-
nego Rondo – Kaponiera w Poznaniu. 

Inwestycja o wartości 209 452 414,48 zł 
brutto została podzielona na dwa etapy:

 » pierwszy, obejmujący prace na odcinku 
od Mostu Dworcowego do Ronda Ka-
poniera potrwa do 30 kwietnia 2012 r.,

 » drugi, na odcinku od mostu Uniwersy-
teckiego do mostu Teatralnego wraz 
z przebudową przejścia podziemnego 
rozpocznie się 1 sierpnia 2012 r. 

Zakończenie całej inwestycji nastąpi 30 
listopada 2013 r.

Autor: Marta Chrzanowska

Nowe kontrakty GK HBP

Za ponad 30,3 mln zł netto (37,3 mln zł 
brutto) Hydrobudowa Polska wspólnie 
z zależną Hydrobudową 9 zaprojektuje 
i wybuduje zakład zagospodarowania 
odpadów w Bełżycach koło Lublina. Za-
mawiającym jest Celowy Związek Gmin 
PROEKOB, a termin realizacji inwestycji 
ustalono na 16 miesięcy. Zakład, który zo-
stanie wyposażony m.in. w nowoczesną 
sortownię i kompostownię, powstanie na 
ponad dwuhektarowej działce. Będą do 
niego trafiać odpady z 15 gmin z woje-
wództwa lubelskiego. 

Druga umowa, opiewająca na 29,5 
mln zł netto (36,3 mln zł brutto), doty-
czy natomiast remontu i rozbudowy 
dwóch odcinków trasy tramwajowej 
w Warszawie w ciągu ulic Targowej i al. 
Zie lenieckiej, a więc trasy prowadzącej 

Pełna wersja raportu za I półrocze 
2011 roku znajduje się na stronie www.
pbg-sa.pl w zakładce Relacje Inwestor-
skie w raportach okresowych. 

m.in. do Stadionu Narodowego. Zadanie 
to Hydrobudowa Polska zrealizuje razem 
z drugą spółką zależną – PRG Metro, która 
będzie pełnić funkcję lidera konsorcjum. 
Umowa przewiduje zakończenie prac 
w połowie przyszłego roku. Zamawiają-
cym jest spółka Tramwaje Warszawskie.

Autor: Krzysztof Woch

Podpisanie umowy na tunel pod 
Martwą Wisłą

14 października 2011 r. konsorcjum firm 
w składzie: Obrascón Huarte Lain SA 
(Lider Konsorcjum) oraz spółki z Grupy 
Kapitałowej PBG – APRIVIA SA, HYDRO-
BUDOWA POLSKA SA, PBG SA i Przedsię-
biorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. 
z o.o. (Partnerzy Konsorcjum) zawarło 
umowę z Gminą Miasta Gdańska, repre-
zentowaną przez spółkę Gdańskie Inwe-
stycje Komunalne. Przedmiotem umowy 
jest „Połączenie Portu Lotniczego z Por-
tem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackie-
go. Zadanie IV, odcinek Węzeł Marynarki 
Polskiej – Węzeł Ku Ujściu”.

Wartość kontraktu wynosi 885,6 mln zł 
brutto i zostanie on zrealizowany w ciągu 
36 miesięcy. Hiszpański OHL wykona 55% 
zakresu robót, a spółki z Grupy PBG 45%.

Autor: Marta Chrzanowska

http://www.pbg-sa.pl
http://www.pbg-sa.pl
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Skąd się wzięliśmy? 

Spółka PBG Energia powstała na bazie 
spółki PBG Export. W dniu pierwszego 
kwietnia 2011 roku (i to wcale nie jest pri-
ma aprillis!) dokonała się restrukturyzacja 
Spółki. Zespół ludzi zatrudnionych w PBG 
Export powrócił w struktury PBG S.A., na-
tomiast do PBG Energia zostali włączeni 
wszyscy, którzy do tej pory, w różnych 
miejscach w Grupie, działali w obszarach 
energetyki.

Jaki mamy cel? 

Naszym celem jest konsolidacja działań 
Grupy Kapitałowej PBG w obszarze ener-
getyki oraz pozyskanie i realizacja zleceń 
w sektorze energetycznym.

Jak chcemy ten cel osiągnąć?

 » determinacją i wiarą,

Jesteśmy PBG

Kim jesteśmy? Na dzień dzisiejszy stanowimy 
liczący trzydzieści jeden osób, ambitny i zgrany 

zespół młodych ludzi, którego głównym zadaniem 
jest wsparcie Grupy PBG na budzącym się, 

perspektywicznym rynku energetyki.

 » poprzez wykorzystanie zasobów Gru-
py Kapitałowej,

 » z pomocą partnerów strategicznych,
 » współpracą ze sprawdzonymi partne-

rami.

Jakie wartości codziennie 
są z nami?

Pozostajemy wierni wartościom, które od 
lat są praktykowane w Grupie. Oznacza 
to, że stawiamy na JAKOŚĆ, SKUTECZ-
NOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Dlaczego? Bo 
są najlepsze i sprawdzone. 

Czym możemy się pochwalić i na 
co liczymy w najbliższym czasie? 

Obecnie (jako podwykonawca PBG S.A.) 
zajmujemy się realizacją dwóch kontrak-
tów dla KGHM (dostawa, montaż i uru-
chomienie 4 turbozespołów gazowych 

i 4 kotłów odzyskowych w ramach zada-
nia pod nazwą „Budowa bloków gazowo-
-parowych przez KGHM S.A. w EC Głogów 
i EC Polkowice”) i jednego dla Dalkia (kon-
wersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł BFB 
opalany biomasą – EC nr 4).

W sierpniu bieżącego roku udało nam 
się pozyskać kolejny kontrakt, na którym 
jesteśmy liderem. Jest to kontrakt na 
budowę Bioelektrowni Szarlej, wartość 
brutto kontraktu: 61,38 mln zł (więcej 
o kontrakcie piszemy w „aktualnościach”). 

W przygotowaniu mamy przetargi na 
łączną kwotę około 30 mld zł. Przewidu-
jemy, że jeszcze w tym roku rozstrzygną 
się przetargi na budowę bloków energe-
tycznych w Opolu (grupa PGE) oraz w Ko-
zienicach (Grupa ENEA). Mamy nadzieję 
również, że do końca I kwartału 2012 r. 
rozstrzygną się przetargi na budowę blo-

ków parowo-gazowych w Stalowej Woli 
(PGNiG z Grupą Tauron) oraz we Wło-
cławku (gdzie z kolei zleceniodawcą jest 
ORLEN), a także 3–4 Zakładów Termiczne-
go Przekształcania Odpadów w różnych 
miastach Polski oraz przetargów dotyczą-
cych odsiarczania oraz odpylania i oda-

POZNAJEMY SIĘ POZNAJEMY SIĘ

zotowania spalin w ORLEN S.A. Ponadto, 
wraz z naszymi strategicznymi partnera-
mi, przygotowujemy kilkanaście innych 
ofert, które w przypadku pozyskania za-
silą portfel zamówień Grupy PBG nawet 
o kilkanaście miliardów złotych. 

Dlaczego nam się uda? 

Uda się nam, ponieważ nie bierzemy pod 
uwagę innej opcji. Na bieżąco, podczas 
cyklicznych narad dzielimy się swoimi 
spostrzeżeniami, obawami i nowymi po-
mysłami. Czujemy życzliwość ze strony 
Spółek z Grupy. Jesteśmy mocno zde-
terminowani i skoncentrowani na celu. 
Sprzyja nam perspektywiczny rynek, 
o który jesteśmy gotowi walczyć. Jeste-
śmy uzbrojeni w wiedzę i doświadczenie. 
Każdy dział ma wyśmienitego Dowódcę. 
Napoleon jest z nami, musi się udać!

tekst pracownicy pbg energia
 

Jakie wartości codziennie 
są z nami? Pozostajemy wier-
ni wartościom, które od lat 
są praktykowane w Grupie. 
Oznacza to, że stawiamy na 
jakość, skuteczność, nowocze-
sność. Dlaczego? Bo są najlep-
sze i sprawdzone. 

Dzień dobry

Energia

Team PBG Energia

Fotografię wykonano we wrześniu 2011 roku 

podczas narady. Na zdjęciu są też cztery osoby, które 

nie są zatrudnione w PBG Energia, ale uczestniczą 

w naszych spotkaniach i wspierają naszą Spółkę. 

Są to przedstawiciele firm Vertex i Gas & Oil Project 

Management.
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Pierwszym, oddanym do użytku we wrześniu 2010 roku, był Stadion 
Miejski w Poznaniu – to jeden z największych obiektów w Polsce, ma ponad 44 tys. 
miejsc siedzących z zadaszonymi trybunami. Drugi to PGE Arena Gdańsk oddany 
do użytku w lipcu 2011 roku – pomieści 42 tys. widzów. Prace na trzecim – Stadionie 
Narodowym – jeszcze trwają, ale pokusiliśmy się o małe podsumowanie.

Budowa stadionu w Warszawie, mieszczącego 55 tys. kibiców, jest niezmiernie pre-
stiżowym zadaniem, to największa budowla na Euro 2012.

Wszyscy wiedzą, że na stadionach budowanych przez spółki z Grupy PBG wiele 
się działo. Postępy prac na obiektach budziły spore emocje i zainteresowanie, 
a budowniczowie starali się, aby były to miejsca indywidualne, odzwierciedlające 
odczucia piłkarzy i kibiców. Spółki: Hydrobudowa Polska, PBG, Hydrobudowa 9, 
PBG Technologia uczestniczyły w budowie i modernizacji 3 spośród 6 stadionów, 
które staną się areną Euro 2012. 

Kilka faktów z historii…

 » rok 1953 – ogłoszenie konkursu na 
stadion dla stolicy

 » 22 lipca 1955 roku – otwarcie Stadio-
nu Dziesięciolecia

 » 3 listopada 1957 roku – rekordowa 
frekwencja – około 90 tys. osób 

 » rok 1983 – papież Jan Paweł II odpra-
wia mszę dla 100 tys. wiernych

 » rok 1983 – koniec imprez sportowych 
na terenie stadionu

 » rok 1989 na stadionie powstaje Jar-
mark Europa

2007

 » 18 kwietnia – Polska i Ukraina wybra-
ne na współorganizatorów EURO 2012

 » 17 grudnia – podpisanie umowy z JSK 
Architekci, podjęcie decyzji o lokaliza-
cji obiektu

2008

 » luty – badanie gruntu pod stadion, 
palowanie przygotowawcze

 » czerwiec – złożenie projektu budow-
lanego

 » 22 lipca – uzyskanie pozwolenia na 
budowę

 » 27 października – ogłoszenie przetar-
gu na II etap budowy

 » 10 grudnia – JSK przekazuje inwesto-
rowi projekt wykonawczy 

2009

 » 27 stycznia – zakwalifikowanie 6 kon-
sorcjów do przetargu w II. etapie 

 » 17 lutego – zaproszenie konsorcjów 
do złożenia ofert szczegółowych

 » marzec – kończy się I etap budowy
 » 9 kwietnia – otwarcie ofert na II etap 

budowy – najkorzystniejszą ofertę 
składa konsorcjum: PBG i Hydrobu-
dowa Polska oraz spółki Alpine

 » 15 kwietnia – ogłoszenie zwycięzcy 
przetargu

 » maj – na placu pojawiły się pierwsze 
żurawie wieżowe, 4 maja – uroczyste 
podpisanie umowy

 » lipiec – trwają żelbetowe roboty kon-
strukcyjne, wykonywane są pierwsze 
przyłącza wodociągowe oraz realizo-
wane są prace związane z konstrukcją 
stalową dachu

 » 7 października – wmurowanie ka-
mienia węgielnego, stropami pokryte 
są dwie kondygnacje stadionu i dwie 
ponad 30-metrowe klatki schodowe

2010

 » marzec – montaż pierwszego frag-
mentu elewacji aluminiowo-szklanej 
i pierwszych prefabrykatów trybun

 » kwiecień – montaż słupów konstrukcji 
stalowej podtrzymującej dach linowy

tekst agata szewczyk fundacja pbg 
zdjęcia robert jatczak hydrobudowa polska

Przybywają, podziwiają

chwalą
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 » lipiec – pierwszy cel kluczowy – go-
towa jest główna konstrukcja stalowa 
utrzymująca linowy dach, zamonto-
wano 72., ostatni z 30-metrowych słu-
pów konstrukcji stalowej połączonych 
między sobą pierścieniem ściskanym 
wokół areny, finiszuje budowa żelbe-
towej niecki stadionu; otwarto pierw-
szą lożę VIP 

 » 13 sierpnia – koniec montażu trybun, 
zamontowano ponad 2100 prefabry-
kowanych elementów pod przyszłą 
widownię

 » 7 września – Stadion Narodowy lau-
reatem nagrody III Forum Inwestycyj-
nego w kategorii „Inwestycja Europy 
Środkowo-Wschodniej Roku 2010”

 » wrzesień – pierwszy element po-
wstającej w Zakładach Cegielskiego 
w Poznaniu iglicy zostaje przewie-
ziona w nocy z 27 na 28 do stolicy; 
rozpoczęcie rozkładania lin stalowych 
konstrukcji dachu wiszącego, trwają 
roboty wykończeniowe i instalacyjne 
na wszystkich kondygnacjach, wy-
konywana jest aluminiowo-szklana 

elewacja pomieszczeń, rusza budowa 
dróg i chodników

 » listopad – koniec montażu podsta-
wowych instalacji grzewczych oraz 
elektrycznych – drugi kamień milowy

 » grudzień – kontynuowane są przygo-
towania do podniesienia stalowych lin 
oraz 70-metrowej iglicy

2011

 » 4 stycznia – rozpięto konstrukcję li-
nową dachu, blisko stutonowa iglica 
zawisła nad płytą boiska, jej wierzcho-
łek znalazł się ok. 100 m nad murawą, 
symboliczne zawieszenie wiechy 
– premier Donald Tusk gratuluje bu-
downiczym

 » luty – początek montażu biało-czer-
wonej elewacji z siatki aluminiowej

 » marzec – prace koncentrują się na 
montażu łuków wspierających, na któ-
re naciągana jest membrana, początek 
montażu dachu szklanego między da-
chem stałym nad trybunami i dachem 
ruchomym nad boiskiem; wewnątrz 
obiektu zaawansowane prace zwią-

zane z montażem urządzeń technicz-
nych: główną rozdzielnią średniego 
napięcia, węzłem cieplnym, klimatyza-
torami oraz kanałami wentylacyjnymi

 » kwiecień – początek montażu 58 193 
siedzisk, 70 m nad płytą boiska alpi-
niści naciągają membranę (72 pasy) 
dachu stałego; montaż łuków zreali-
zowano w 70%, trwają prace związa-
ne z montażem schodów terenowych, 
murów oporowych pochylni wjazdo-
wych i nawierzchni jednego z głów-
nych dojść do stadionu

NASZE REALIZACJE

Wspólna praca przynosi 
najlepsze efekty, a współpraca 
w tak wielkiej grupie, jaką jest 
Grupa PBG, cieszy tym bar-
dziej. Stadion Narodowy już 
jest symbolem, a jego budowa 
pokazuje, że potrafimy realizo-
wać wielkie przedsięwzięcia…

 » czerwiec – zmiana lidera konsorcjum 
– Hydrobudowa Polska zastępuje Al-
pine Bau, zakończono montaż pierw-
szej części zamykanego dachu, trwa 
montaż drugiej; zamontowano już 
wszystkie napędy do naciągania i zwi-
jania materiału dachu, zakończono 
montaż dachu szklanego, przygoto-
wywana jest instalacja odwadniania 
dachu, kończy się montaż pomostów 
technicznych – promieniowego i ob-
wodowego, na płycie boiska zmon-
towano i podniesiono dwa telebimy 
o powierzchni 54 m2 każdy, uzupeł-
niana jest biało-czerwona elewacja, 
trwa układanie granitu na schodach 
terenowych, rozpoczęto wykonywa-
nie nawierzchni na głównych ciągach 
pieszych, 29 czerwca koniec montażu 
membrany dachu ruchomego oraz da-
chu głównego; trwają prace przy gara-
żu na membranę oraz przygotowania 
do uruchomienia mechanizmów skła-
dania dachu

 » lipiec – kolejne dwa ekrany umiesz-
czono na konstrukcji iglicy, montowa-

ne są krzesełka VIP, bariery w rzędach 
krzeseł i w poszczególnych częściach 
widowni, zamontowano windę oso-
bową obsługującą pomost na iglicy, 
trwają prace na pomoście technicz-
nym, przygotowujące okablowanie 
oraz rozmieszczenie reflektorów 
oświetlających płytę boiska i trybuny, 
wewnątrz na wszystkich poziomach 
prowadzone są roboty wykończenio-
we i instalacyjne, odbywają się pierw-
sze testy instalacji, wokół obiektu trwa 
montaż ogrodzenia, wykonywane 
są nawierzchnie; zakończono montaż 
opraw zainstalowanego oświetle-
nia elewacji, na dachu montowane 
są wpusty do odprowadzenia wody 
deszczowej

 » 24 lipca – Narodowe Centrum Sportu 
(NCS) po raz pierwszy organizuje dzień 
drzwi otwartych na stadionie 

 » sierpień – zakończenie montażu da-
chu ruchomego 

 » 27 sierpnia – elewacja stadionu roz-
błysła tysiącem świateł, NCS organizu-
je BIG LIGHT SHOW 

 » 2 października – na drzwiach otwar-
tych pojawia się ok. 140 tys. odwiedza-
jących, otwieranie i zamykanie dachu 
przebiegło pomyślnie 

 » 30 listopada – planowane przekaza-
nie obiektu do użytku Narodowego 
Centrum Sportu

Dla pracowników Grupy Kapitałowej 
PBG budowa stadionów była wyjąt-
kowym projektem, z dumą będziemy 
oglądać nie tylko zawody sportowe od-
bywające się na „naszych” stadionach, 
przez kolejne dziesięciolecia będziemy 
świadkami wielu niezapomnianych emo-
cji. Cieszymy się i gratulujemy wszystkim, 
którzy mieli udział w powstawaniu tych 
wspaniałych obiektów. Wspólna praca 
przynosi najlepsze efekty, a współpra-
ca w tak wielkiej grupie, jaką jest Grupa 
PBG, cieszy tym bardziej. Stadion Naro-
dowy już jest symbolem, a jego budowa 
pokazuje, że potrafimy realizować wielkie 
przedsięwzięcia, a dzięki nam Warszawa 
po wielu latach doczekała się stadionu na 
miarę Europy. 

NASZE REALIZACJE
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Krótkie sprawozdanie:  
stan realizacji i zaawanso-
wania prac budowlanych 
prowadzonych przez Gru-
pę Kapitałową PBG na 
obiekcie PMG (Podziemny 
Magazyn Gazu) Wierzcho-
wice na dzień 27 września 
2011 roku. 

 » Zakończone ośrodki grupowe A i B
 » Stacja rozdziału gazu znajduje się w fa-

zie odbiorowej
 » Gazociągi międzyoddziałowe również 

przechodzą procedurę odbioru
 » Prowadzone są prace na rurociągach 

pomocniczych na estakadach
 » Dokonane są próby ciśnieniowe, po-

winny się zakończyć na rurociągach-
zrzutowych do końca września

 » Stacja schładzania gazu – obiekt chłod-
nicy zakończony i gotowy do odbioru

 » Instalacja osuszania gazu przeszła 
wszystkie próby; instalacja jest osuszo-
na z wody, która została po próbach ci-
śnieniowych, w tej chwili prowadzone 
są prace wykończeniowe związane 
z montażem izolacji, wkładane jest 
uzbrojenie kolumn osuszania; instala-
cja będzie gotowa w przeciągu około 
tygodnia

 » Instalacja związaną z redukcją ciśnienia 
gazu – składa się z dwóch instalacji bliź-
niaczych – jedna z nich pełni funkcję 

redukcyjną (układ redukcyjny), druga 
to układ turboekspondera – prace 
są w toku, wprowadzenie dwuzmiano-
wego trybu pracy pozwoli na przyspie-
szenie realizacji montażu i ukończenie 
prac w wymaganym terminie

 » Kolejna instalacja będąca w fazie odbio-
ru, to stacja pomiarowa gazu znajdująca 
się przed wypuszczeniem gazu z gazsys-
temu do systemu przesyłowego

 » Jeżeli chodzi o zatłaczanie gazu – 
obiekt główny zatłaczania, czyli kom-

presory gazu, jest na etapie zrobienia 
prób wytrzymałościowych hydrau-
licznych na linii pierwszego kompre-
sora, drugi kompresor, ze względu 
na poślizg w dostawie spowodowany 
przez partnera konsorcjum, nie będzie 
dostarczony w terminie kontraktowym 
– planujemy uruchomienie tego kom-
presora do połowy października

 » Poza głównymi obiektami są również 
obiekty pomocnicze – budynek ad-
ministracyjny jest już po odbiorze, 
budynek warsztatowo-magazynowy 
równnież, w trakcie odbioru są obiekty 
główne elektryczne czyli GPZ; częścio-
wo po odbiorze, a częściowo w trakcie 
montażu jest rozdzielnia energetyczna 
na obiekcie 780; główny obiekt pomoc-
niczy – elektrownia jest w fazie monta-
żu; liczymy na to, że praca w systemie 
dwuzmianowym pozwoli na ukończe-
nie prac w terminie kontraktowym

 » Pozostałe obiekty pomocnicze typu 
agregaty sprężające powietrze – są już 
uruchomione, a ich odbiór się odbył

 » Sieć powietrza sterowniczego i serwi-
sowego została uruchomiona

 » 15 października uruchomiono instala-
cję azotu

 » Jesteśmy w trakcie przygotowania ca-
łej instalacji do zaazotowania – zaazo-
towany obecnie jest odcinek od wlotu 
z gazsystemu, czyli od śluzy tysiączki 
w kierunku do stacji kompresorów, do 
pierwszego zaworu przed stacją kom-
presorów; instalacje mamy zaazotowa-
ną na poziomie poniżej ok. 2% tlenu 
rurociągu

 » W chwili obecnej czekamy na zakoń-
czenie montażu obiektu 100, przygo-
towujemy włączenie go do systemu 
przesyłowego, odcinek włączeniowy 
jest już po próbach i został odebrany

 » W przyszłym tygodniu planowane jest 
zrobienie wpinki do gazsystemu i w tym 
momencie będzie można zakończyć 
zaazotowanie całego obiektu, a później 

zagazowanie i start z rozruchem na go-
rąco (z rozruchem na gazie)

 » Można powiedzieć, że obecnie obiekt 
jest w dziewięćdziesięciu kilku procen 
tach gotowy – zostały jeszcze sprawy 
związane z wyczyszczeniem całego 
obszaru tj. wywiezienia części konte-
nerów, zaplecza budowy, które już nie 
będzie potrzebne oraz drobne prace, 
które mimo wszystko zajmą trochę 
czasu; są to jednak prace związane z za-
gospodarowaniem ostatecznym terenu 
i nie będą one wpływały na rozruch

 » Są jeszcze inne pomocnicze instalacje 
mniejszego typu, np.: zatłaczania me-
tanolu, instalacje odgazowania wody 
złożowej itp.; te wszystkie instalacje 
są już po montażu, są zgłoszone do od-
biorów; nie ma ryzyka żeby te instalacje 
nie powstały w terminie zgodnym z ter-
minem kontraktowym.

PMG
Wierzchowice

tekst kaMil klonowski pbg s.a.
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Łatwy dostęp do oferty 
szkoleniowej, możliwość skorzystania 
z dofinansowanych kursów, nauki języ-
ków obcych, urlopów szkolnych i udziału 
w konferencjach – są wpisane w kulturę 
organizacyjną Grupy i uregulowane od-
powiednimi procedurami. Jesteśmy jed-
ną z nielicznych organizacji, które mogą 
się poszczycić finansowaniem nauki na 
uczelniach wyższych oraz w Akade-
mii Języków Obcych. To między innymi 
z tego powodu znaleźliśmy się w Respect 
Indeksie.

Obiegowa opinia głosi, że szkolenia 
pociągają za sobą duże koszty i dezorga-
nizację czasu pracy. Rola Działu Rekruta-
cji i Szkoleń polega na podjęciu takich 
działań, by szkolenia można było nazy-
wać inwestycją. W tym celu szczegółowo 
analizujemy i badamy potrzeby szkolenio-
we na początku każdego roku kalenda-
rzowego (plany szkoleń) i w trakcie jego 
trwania (okresowe oceny pracowników). 

Przepraszam, czy tu 

O wkładzie Grupy PBG w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników nie trzeba 
nikogo przekonywać. My wiemy, że ta inwestycja się opłaca! Szkolenia dostępne 
są dla wszystkich pracowników bez względu na płeć i wiek.

dza na temat potrzeb szkoleniowych musi 
być pełna, by móc zaoferować korzystne 
pod względem finansowym i trafne me-
rytorycznie szkolenia.

Niezwykle ważną rolę w Grupie 
PBG pełni współdzielenie się wiedzą 
i umiejętnościami. Działamy zgodnie 
z zasadą „ludzie rozwijają ludzi”. Każda 
nowo zatrudniona osoba może liczyć na 
wsparcie wyznaczonego doświadczone-
go pracownika – opiekuna. Jego zada-
niem jest wprowadzenie początkującego 
pracownika do nowego środowiska pra-
cy i wdrożenie w obowiązki. Poza tym 
pierwszego dnia pracy nowo zatrudnio-
ne osoby przechodzą cykl 8-godzinnych 
szkoleń, podczas których poznają m.in. 
historię PBG, strukturę organizacji, zasa-
dy i regulamin pracy, wszystko po to, by 
mieć łatwiejszy start i lepiej pełnić swoje 
obowiązki.

Kolejną okazją do dzielenia się wiedzą 
są SIS-y, czyli Spotkania Informacyjno-

tekst Karolina Kubica-KamińsKa pbg s.a.
 

szkolą?

-Szkoleniowe pracowników Grupy. Szkolenia te pozwalają 
spojrzeć nam na pracę z innej perspektywy, szerzej objąć temat, 
poznać nowe zagadnienia branżowe. Dzięki SIS-om mocniej 
identyfikujemy się ze strategią oraz działaniami firmy i czujemy 
się współodpowiedzialni za jej wyniki. To z kolei prowadzi do 
lepszej obsługi klienta i większych zysków. 

Warto wspomnieć także o szkoleniach wewnętrznych, 
których organizacją zajmuje się Centrum Szkoleń. Jak do tej 
pory przeprowadziliśmy własnymi siłami (korzystając z wiedzy 
i umiejętności trenerów wewnętrznych) szkolenia z ocen pra-
cowniczych, zarządzania czasem, organizacji pracy, warunków 
kontraktowych FIDIC oraz zasad dress code. Ważnym projektem 
który czeka na realizację jest plan szkoleń dla pracowników 
GK na lata 2011–2013 (czytaj więcej na stronie 27). Ściskamy 
kciuki za jego powodzenie!

Na kolejnych stronach „Ogniwa” znajdziecie Państwo wypo-
wiedzi naszych koleżanek i kolegów, korzystających z możliwości 
doskonalenia zawodowego na rozmaitych kursach, konferen-
cjach i szkoleniach. Serdecznie zapraszam do lektury.

Jesteśmy jedną z nielicznych 
organizacji, które mogą się 
poszczycić finansowaniem 
nauki na uczelniach wyższych 
oraz w Akademii Języków Ob-
cych. To między innymi z tego 
powodu znaleźliśmy się w Re-
spect Indeksie. […] Dbamy 
o to, by szkolenia, kursy, warsz-
taty i konferencje wpływały na 
sprawniejszą realizację strategii, 
aby były spójne z celami bizne-
sowymi Grupy PBG

Dbamy o to, by szkolenia, kursy, warsztaty 
i konferencje wpływały na sprawniejszą re-
alizację strategii, aby były spójne z celami 
biznesowymi Grupy PBG. Wreszcie, mie-
rzymy efektywność szkoleń. Nasza wie-

Na zdjęciach (od góry strony): szkolenie dla księgowych, które odbyło się 17–19 stycznia 
2001  roku, szkolenie z Auto Cada dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, 
które odbyło się w Wysogotowie 17 stycznia tego roku; szkolenie z negocjacji w biznesie, 
które odbyło się 18 stycznia 2011 roku.  
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tekst Karolina Kubica-KamińsKa pbg s.a.
 

Zarządy spółek z GK PBG mają 
świadomość tego, że efektywne zmiany 
na poziomie edukacji nie będą moż-
liwe bez naszego aktywnego udziału. 
W związku z tym podejmujemy próby 
wyjścia z impasu i szukamy konstruk-
tywnych rozwiązań w zakresie praktycz-
nego kształcenia uczniów szkół średnich 
i uczelni wyższych. 

Wielcy Jutra

Przejawem tych działań był udział GK 
PBG w projekcie Wielcy Jutra! Na start 
w przedsiębiorczość, realizowanym 
przez Fundację „Wspieramy Wielkich 
Jutra” z wykorzystaniem środków EFS. 
Zaproszeni do siedziby spółki PBG S.A. 
uczniowie techników budowlanych mogli 
poznać praktyczne aspekty przedsiębior-
czości, zobaczyć jak działa dynamiczna 
firma i uzyskać wskazówki dotyczące 
oczekiwań pracodawcy w stosunku do 
aplikujących kandydatów. Celem projek-
tu było podniesienie kwalifikacji uczniów 
szkół zawodowych i wzmocnienie ich 
zdolności do zatrudnienia oraz rozwój 
kluczowych kompetencji, w tym wzrost 

 – sprawozdanie z pierwszego półrocza 2011 roku.

Od kilku lat na krajowym rynku pracy nasila się zjawisko rozdźwięku pomiędzy ofertą 
edukacji zawodowej a zapotrzebowaniem pracodawców. Brak dopasowania systemu 
edukacji zawodowej w regionie wielkopolskim skutkuje niedoborem specjalistów 
w kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzinach.

zainteresowania naukami z zakresu 
przedsiębiorczości. Dla 30 uczniów przy-
gotowaliśmy cykl wykładów poświę-
conych pracy młodego inżyniera oraz 
pokazaliśmy im, jak w praktyce wygląda 
praca na budowie.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych

Kontynuacją działań mających wpływ na 
praktyczne kształcenie uczniów był nasz 
udział w konferencji pt. „Diagnoza potrzeb 
edukacyjnych w obszarze szkolnictwa za-
wodowego w Wielkopolsce w kontekście 
zapotrzebowania na rynku pracy”. Konfe-
rencja, która odbyła się 17 marca 2011 
roku na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu, była okazją do dyskusji 
na temat przyszłości wielkopolskiego 
szkolnictwa zawodowego i wymiany 
doświadczeń na temat dobrych praktyk 
współpracy sektora biznesu i edukacji.

XV Targi Pracy

W marcu 2011 roku uczestniczyliśmy tak-
że w XV Targach Pracy organizowanych 
przez Koło Naukowe Centrum Promocji 
Inżynierów. 15 marca 2011 roku oprócz 

promocji GK PBG na stoisku targowym 
zorganizowaliśmy bezpłatne wykłady 
i warsztaty dla studentów uczelni tech-
nicznych. Wybraliśmy tematy, które 

z uczelniaMi wyższyMi

Zarządy spółek z Grupy Kapi-
tałowej PBG mają świadomość 
tego, że efektywne zmiany na 
poziomie edukacji nie będą 
możliwe bez naszego aktyw-
nego udziału. W związku z tym 
podejmujemy liczne próby 
wyjścia z impasu i szukamy 
konstruktywnych rozwiązań 
w zakresie praktycznego 
kształcenia uczniów szkół 
średnich oraz uczelni wyż-
szych. Wspieramy Wielkich 
Jutra, diagnozujemy potrzeby 
edukacyjne, planujemy ścieżki 
kariery

współpraca Gk PBG
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według absolwentów uczelni wyższych 
są w najmniejszym stopniu realizowane 
podczas studiów: rozszerzanie wiedzy 
ogólnej i przedstawianie najnowszych 
osiągnięć nauki1. Tematami prezentacji 
naszych specjalistów było: „Wytwarzanie 
i użytkowanie energii elektrycznej – proble-
my eksploatacyjne i perspektywy rozwoju 
krajowej elektroenergetyki” (W. Cebulski, 
Lonar), oraz „Zarządzanie sobą w czasie” 
(J. Januszewska, PBG S.A.). 

Drogowskazy Kariery

W kwietniu 2011 roku wzięliśmy udział 
w nowatorskim programie wspierają-
cym karierę zawodową studentów pt.: 
„Drogowskazy Kariery”. Specjaliści z GK 
PBG zaadresowali do studentów Poli-
techniki Krakowskiej oraz Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie dwa wykłady 
poświęcone ścieżce kariery zawodowej 
(J. Januszewska, PBG S.A.) oraz możli-
wościom rozwoju zawodowego w bran-
ży inżynieryjnej (J. Flaga, PBG Energia). 
Naszą misją w tym przypadku była po-
moc studentom w kształtowaniu włas-
nej przyszłości i odnalezieniu najlepszej 
drogi rozwoju. 

Wiedza dla gospodarki 

Na przełomie kwietnia i maja 2011 roku 
spółka PBG wzięła udział w projekcie 
„Wiedza dla gospodarki”, realizowanym 
przez Politechnikę Poznańską. Głównym 
celem projektu jest doskonalenie oferty 
dydaktycznej uczelni w perspektywie 
oczekiwań pracodawców i wymagań 
gospodarki opartej na wiedzy. Priory-
tety projektu realizowane są w ramach 
dziesięciu zadań, z których cztery oparte 
są o ścisłą współpracę z przedsiębior-
stwami. W ramach projektu prowadzo-
ne są badania, których przedmiotem 
są Zmiany i rozwój kompetencji studen-
tów i absolwentów Politechniki Poznań-
skiej w perspektywie zmian rynku pracy. 
Uczestnicząc w projekcie mieliśmy oka-

zję do aktywnego udziału w kształtowa-
niu potencjału studentów, a być może 
w przyszłości pracowników GK PBG.

Nauczyciel na praktykach

W maju 2011 roku przystąpiliśmy do 
współpracy przy projekcie mającym na 
celu poprawę jakości kształcenia w szko-
łach zawodowych. Projekt pt.: „Nauczyciel 
na praktykach – nauczyciel na czasie”, jest 
współfinansowany w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego i zakłada 
przyjęcie na praktyki osoby nauczające 
w szkołach zawodowych. Biorąc pod 
uwagę specyfikę spółek z Grupy Kapi-
tałowej PBG, skupiliśmy się głównie na 
szkołach kształcących przyszłych spa-
waczy. W będącym częścią projektu se-
minarium, którego celem była wymiana 
doświadczeń między Pracodawcami i na-
uczycielami, udział wzięli przedstawiciele 
spółki PBG S.A. i PBG Technologia (M. Ko-
walewska i R. Walkowiak).

Planowanie ścieżki kariery

Kontynuacją współpracy PBG z uczelnia-
mi wyższymi był wykład poprowadzony 
8 czerwca 2011 roku przez kierownika 
Działu Rekrutacji i Szkoleń, Joannę Ja-
nuszewską, na Politechnice Poznańskiej. 
Tematem spotkania ze studentami było 
planowanie ścieżki kariery zawodowej 
i możliwość odbycia praktyk w spółkach 
z Grupy Kapitałowej PBG. 

Współpraca z AGH

Pierwszego czerwca 2011 roku Akade-
mia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie oraz firma PBG S.A. 
podpisały długoterminową umowę 
o współpracy w obszarze energetyki. 
Uroczyste podpisanie dokumentów 
odbyło się w murach Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie. Umowę podpisał Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr 
hab. inż. Antoni Tajduś oraz Wicepre-
zes Zarządu PBG – Tomasz Woroch. 
W uroczystości uczestniczył Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Pan Rafał Baniak, Prezes Zarządu PGNiG 
Energia S.A. Zygmunt Strubiński, a także 
prorektorzy, dziekani oraz wielu zapro-
szonych gości ze świata nauki i biznesu. 
Długoterminowa umowa o współpracy 
pomiędzy Akademią Górniczo-Hutni-
czą a Grupą firm PBG obejmować bę-
dzie zagadnienia z obszaru energetyki, 
uwzględniając wykonywanie opracowań 
naukowo-badawczych, udział pracowni-
ków AGH w powoływanych zespołach 
eksperckich, uruchamianie programów 
pomocowych i ocenę ich działania, orga-
nizację praktyk studenckich oraz pody-
plomowych studiów z zakresu energetyki 
jądrowej.

Pierwszego czerwca 2011 roku Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica oraz firma PBG S.A. podpisały długoter-
minową umowę o współpracy w obszarze energetyki. Uroczyste 
podpisanie umowy odbyło się w murach Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Umowę podpi-
sał Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoni 
Tajduś oraz Wiceprezes Zarządu PBG – Tomasz Woroch.

1 P. Michoń, M. Ławrynowicz, Trzy światy, badanie rynku 

pracy w Wielkopolsce, Poznań 2009, s. 70.
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Szkoła to miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę, nowe znajomości; to czas wiel-
kiej przygody, szkoła to młodość.. postanowiłem więc się odmłodzić (czyt. podnieść 
kompetencje). Jako narzędzie wybrałem studia podyplomowe. 

Uczelnie wyższe oferują bardzo szeroki wachlarz kierunków studiów. Pracując w PBG 
nie musimy zastanawiać się, jaki kierunek wybrać, gdyż firma sama podjęła starania, 
aby umożliwić studia podyplomowe w kierunkach zgodnych z trendami rozwoju firmy.

Absolwenci PBG

Żeby nie być gołosłownym, jestem tylko jednym z siedmiu pracowników naszej firmy, 
którzy w czerwcu tego roku ukończyli piątą już edycję studiów podyplomowych, or-
ganizowanych we współpracy PBG S.A. z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie. Zgłębialiśmy tajniki „Górnictwa otworowego złóż węglowodorów” 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Wśród tegorocznych absolwentów znaleźli się 
również koleżanki Ewa Jernas i Marta Marczak oraz koledzy Tomasz Chwiłkowski, 
Robert Dębniak, Michał Szklarski i Marek Wojciechowski. W ciągu roku (dwóch seme-
strów) studiów poznaliśmy między innymi, w jaki sposób poszukuje się, określa zasoby 
i przygotowuje do eksploatacji złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, zapoznano nas 
z maszynami i urządzeniami wiertniczymi oraz metodami zwiercania skał. Uczyliśmy się 
również o technologiach przeróbki ropy naftowej, przygotowaniach węglowodorów do 

Odkąd ukończyłem edukację szkolną, wielokrotnie 
wspominałem ten piękny i beztroski okres życia 
i zastanawiałem się, jak ciekawie byłoby przeżyć 
to wszystko jeszcze raz. Wspomnienia wracają szczególnie 
jesienią, kiedy na ulicach po wakacyjnym odpoczynku 
pojawiają się dzieci w odświętnych strojach, zmierzające 
na inaugurację roku szkolnego

tekst maciej nasKręt pbg s.a.
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Uczymy się przez całe życie – nie da się ukryć. Pracując w otoczeniu profesjonalistów, doświad-
czając coraz to nowych problemów, rozwiązując skomplikowane zagadnienia, zdobywamy jakże 
cenną wiedzę, przydatną zarówno dla nas samych, jak i dla naszego otoczenia. 

UCZYć

mi podyplomowymi na wspomnianej już 
Akademii Górniczo Hutniczej w zakresie 
Energetyki Jądrowej. Oferta studiów wy-
gląda bardzo zachęcająco, a biorąc pod 
uwagę zainteresowanie firmy rynkiem 
energetycznym, rozbudza nadzieje i uka-
zuje szerokie perspektywy rozwoju. 

Ja już złożyłem aplikację, a Ty? Jaki 
znasz sposób na odmłodzenie?

Ciągłe kształcenie się 

Uczymy się przez całe życie – nie da 
się tego ukryć. Pracując w otoczeniu 

profesjonalistów, doświadczając coraz 
to nowych problemów, rozwiązując 
skomplikowane zagadnienia, zdobywa-
my jakże cenną wiedzę, przydatną za-
równo dla nas samych, jak i dla naszego 
otoczenia. Czasem jednak to nie wystar-
czy, a chęć rozszerzenia wiedzy jest tak 
silna, że sięgamy po coraz to nowe źródła 
wiedzy. Studia podyplomowe wydają się 
być doskonałym sposobem zaspokojenia 
tej potrzeby.

Gorąco zachęcam do ciągłego do-
kształcania się. Możesz znowu poczuć 

się jak młody student ;-) Z tego miejsca, 
w imieniu własnym i wyżej wymienio-
nych studentów, pragnę wyrazić moje 
głębokie wyrazy wdzięczności dla Zarzą-
du firmy PBG S.A. za możliwość brania 
udziału w studiach podyplomowych, 
a w szczególności za umożliwienie pod-
jęcia nauki i czytelne określenie zasad 
ubiegania się o dofinansowanie (Regu-
lamin finansowania nauki dla pracowni-
ków PBG S.A. podnoszących kwalifikacje 
zawodowe i wykształcenie).

Się!

transportu oraz sposobach ich magazyno-
wania. Abstrakcje takie jak Prawo geolo-
giczne i górnicze również nie są już dla nas 
tajemnicą. O ileż łatwiej zrozumieć teraz 
sens budowania tak wielu obiektów przy 
realizacji kontraktu związanego z budową 
kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego 
(Projekt LMG) gdzieś w środku Puszczy 
Noteckiej.

Zachęcająca oferta studiów

To oczywiście nie wszystko! Jako pracow-
nicy PBG mieliśmy okazję czytać artykuły 
i wywiady z udziałem Prezesa Jerzego Wi-
śniewskiego i Prezesa Przemysława Szku-
dlarczyka o inwestycjach i planach rozwoju 
Grupy Kapitałowej PBG w energetyce. Tu 
firma również otwiera się przed pracow-
nikami z propozycją, mianowicie studia-
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W marcu i kwietniu 2011 roku, 
spośród ponad 70 nadesłanych aplikacji 
wybraliśmy 22 studentów, których za-
prosiliśmy na testy i rozmowy kwalifika-
cyjne. W rezultacie przeprowadzonego 
procesu rekrutacyjnego wybraliśmy 4 
najzdolniejsze osoby, którym zapro-
ponowaliśmy praktyki w spółkach 
z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A. 
i PBG Technologia, w działach: Projek-
tów Technologicznych, Automatyki i Te-
letechniki oraz w Dziale Wykonawstwa 
Technologicznego.

Zaoferowaliśmy studentom wyjąt-
kową okazję współpracy przy realizacji 
kluczowych kontraktów w obszarze ga-
zownictwa. Zadania opiekunów podczas 
trzymiesięcznych staży obejmowały swo-
im zakresem:

 » opracowanie szczegółowego pro-
gramu stażu,

Pod koniec ubiegłego roku GK PBG zaczęła przygotowania do udziału w projekcie 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pt.: „Era Inżyniera. Rozbudowa 
potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”. Celem tych działań była 
organizacja 3 miesięcznych staży dla studentów Politechniki Poznańskiej. 

 » przygotowanie studentów do od-
bycia stażu na danym stanowisku,

 » zapoznanie stażystów ze strukturą 
firmy, jej założeniami, celami, zada-
niami oraz procesami,

 » sprawowanie nadzoru merytorycz-
nego nad przebiegiem stażu,

 » realizację stażu zgodnie z jego cela-
mi i ustalonym programem.

Z całą pewnością zaangażowanie we 
współpracę z Politechniką Poznańską 
i stworzenie atrakcyjnych miejsc praktyk, 
zaowocuje kształceniem doskonałych 
fachowców, idealnie wpasowujących się 
w przyszłe potrzeby GK PBG. 

Zapraszam do zapoznania się z relacja-
mi studentów, którzy przez trzy miesiące 
mieli możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności praktycznych pod okiem 
fachowców z Grupy Kapitałowej PBG. 
Przyjemnej lektury!

tekst Karolina Kubica-KamińsKa pbg s.a.
 

Era
inzyniEra

przez pozornie zwykłych ludzi

Specjalny program Unii Euro-
pejskiej pozwalał na odbycie 3-miesięcz-
nego stażu w firmach, które wyrażają chęć 
przyjęcia studentów do pracy na okres 
wakacji. Jedną z takich firm było właśnie 
PBG S.A. Oferta stażu dotyczyła działu au-
tomatyki i teletechniki. Mimo że studiuje 
elektrotechnikę, stwierdziłem, że staż 
w takim dziale i w takiej firmie może być 
bardzo ciekawym oraz pouczającym do-
świadczeniem. Nie sądziłem, że to właśnie 
ja będę osobą, która będzie miała okazję 
poznania pracy wykwalifikowanych in-
żynierów, którzy wiedzę zamieniają na 
obiekty, struktury.

Po zaaplikowaniu oferty otrzymałem 
zaproszenie na spotkanie w dziale kadr… 
Kilka dni później zostałem zaproszony 
do ostatniego etapu rekrutacji, podczas 
którego miałem przyjemność spotkać 
się z moim przyszłym przełożonym, Ma-
ciejem Grzesiakiem. Podczas rozmowy 
zostałem poinformowany o charakterze 
stażu, miejscu jego odbywania, wszelakich 
zagrożeniach oraz umiejętnościach, które 
mogę nabyć. Na koniec otrzymałem dwa 
zadania logiczne oraz zostałem poproszo-
ny o przetłumaczenie dokumentacji tech-

nicznej z języka angielskiego na ojczysty.  
Jakiś czas później otrzymałem e-maila 
z ofertą zatrudnienia.

Całość stażu odbywałem na budowie 
ośrodka centralnego projektu LMG w So-
wiej Górze. Doświadczeń, które nabyłem 
jest zbyt wiele, aby je wymieniać. Otrzy-
mywane zadania były bardzo urozmaico-
ne, lecz niemal zawsze związane z gałęzią 
automatyki, dlatego też miałem możli-
wość pogłębienia wiedzy głównie w tej 
dziedzinie. Oczywiście w  międzyczasie 
dowiadywałem się wielu ciekawostek 
z dziedziny elektryki, elektroniki czy na-
wet górnictwa. Ogromne emocje wzbu-
dzał fakt, że na moich oczach powstawały 
instalacje, które wcześniej widziałem tyl-
ko na planach. 

Pan Grzesiak okazał się świetnym opie-
kunem, który potrafił wyjaśnić nawet 
najtrudniejsze zagadnienie w sposób 
prosty, ale i wyczerpujący, wykazując 
się przy tym ogromną cierpliwością. Za-
dania otrzymywane od opiekuna były 
zróżnicowanej trudności, a część z nich 
dawała możliwość swobodnego ich 
wykonywania. Nie tylko pan Maciej, 
ale  i  wszyscy współpracownicy bardzo 

Jak wznoszone są 
specjalistyczne

instalacje

chętnie wyjaśniali, tłumaczyli i pomagali 
we wszystkim co mogłoby sprawić trud-
ność. W biurze jak i na budowie zawsze 
panowała przyjacielska atmosfera pełna 
serdeczności i życzliwości. 

Ogromny podziw wzbudziło we mnie 
także zaangażowanie z jakim kadra pod-
chodziła do swojej pracy i związanych 
z nią problemów.

Te trzy miesiące w firmie PBG S.A. 
to czas wspaniałych doświadczeń zwią-
zanych z przyszłą pracą inżyniera, którą, 
mam nadzieję, będę wykonywał. Tu po raz 
pierwszy miałem możliwość zobaczenia, 
jak, dzięki wiedzy z książek, wznoszone 
są specjalistyczne instalacje przez pozor-
nie zwykłych ludzi. 

Z pewnością nigdy nie zapomnę tego, 
czego się tu nauczyłem, a każdą chwilę 
będę miło wspominał.

Nie pamiętam dokładnie, jaki to był dzień, lecz wiem, że było to na początku marca. 
To właśnie wtedy stwierdziłem, że spróbuję zaaplikować do PBG na platformie 
rekrutacyjnej Politechniki Poznańskiej…

tekst błażej maKowsKi stażysta pbg s.a.
 

Ogromny podziw wzbudziło 
we mnie zaangażowanie, 
z jakim kadra podchodziła 
do swojej pracy i związanych 
z nią problemów…
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Ja, aby ułatwić sobie to zadanie, wziąłem udział w projekcie 
dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej –„ERA INŻYNIE-
RA”. Sam udział w tym projekcie był gwarantem renomowanego 
pracodawcy oraz tego, że moje praktyki przyczynią się do dal-
szego rozwoju i pogłębienia wiedzy. Po rejestracji na platformie 
E-Recruitment z niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi. Jed-
ną z kilku firm, które zainteresowały się prezentowanymi przeze 
mnie umiejętnościami i zaprosiły mnie na rozumowę kwalifika-
cyjną, była PBG-Technologia. 

Wybór 

Po rozpatrzeniu innych ofert, zapoznawszy się z możliwościami 
rozwojowymi, pozycjami, które zajmowały na rynku zdecydo-
wanie wybrałem PBG – znacznie górującą nad pozostałymi.

 Ostatni etap rekrutacji polegał na przeprowadzeniu ze mną 
testów zarówno logicznych, jak również językowych, sprawdze-
niu mojej wiedzy na temat firmy, a także rozmowie z Panem 
Pawłem Krzywiakiem. W tym dniu również zaskoczyła mnie 
nie tylko skrupulatność przeprowadzanych ze mną rozmów, ale 
przede wszystkim ogrom kompleksu budynków, które nasyco-

na własne oczy
Kwiecień był miesiącem, w którym studenci III roku Politechniki Poznańskiej 
rozpoczynają poszukiwanie praktyk, które odpowiednio przygotują ich do 
wykonywanego później zawodu i ułatwią „wejście” na rynek pracy.

ne były nowoczesnością. Kiedy w końcu otrzymałem pozytywną 
odpowiedź – zostało mi zmierzenie się z sesją i oczekiwanie na 
pierwszego lipca, który był dla mnie pierwszym dniem stażu.

Początki

Pierwszego dnia odbywał się cykl szkoleń między innymi 
z pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, BHP, a także 
na temat poruszania się po sieci budynków w Wysogotowie. 
Drugiego dnia zapoznałem się z opiekunem praktyk – Markiem 
Paszkiewiczem, który wskazał mi miejsce pracy, otrzymałem 
także sprzęt komputerowy do własnej dyspozycji i zapoznałem 
się z polityką zintegrowanego systemu zarządzania. Po tym 
wszystkim zlecono mi weryfikację specyfikacji materiałowej 
na rysunkach izometrycznych – dokumentacji powykonaw-
czej. Zajmowałem się tym przez kilka kolejnych dni. Później 
musiałem zapoznać się z dokumentacją LMG i obliczeniem ro-
boczogodzin, weryfikowałem również projekty powykonawcze 
LMG i zgodności PID ze specyfikacją materiałową do projektu 
LMG. Tak minęły pierwsze dwa tygodnie pracy. Przez ten czas 
zaciekawiła mnie idea budowy kopalni ropy i gazu LMG. Za-

gospodarowanie odwiertów w rejonie 
Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa jest 
jednym z kluczowych projektów, które 
mogą się przyczynić do zwiększenia pol-
skiej niezależności od dostaw gazu z ryn-
ku rosyjskiego…

Wyjątkowa szansa

Na początku sierpnia dostałem wyjąt-
kową szansę przekonania się na własne 
oczy, jak wygląda budowa obiektów do 
magazynowania ropy i gazu w Między-
chodzie. Miałem możliwość porównania 
rysunków izometrycznych oraz PID z rze-
czywistością i przeprowadziłem dalszą 
weryfikację projektów powykonawczych. 
Kolejnym zadaniem, które zostało mi zle-
cone, było wykonanie listy prac serwi-
sowych. Polegało to na stworzeniu listy 
prac, które należało wykonać po upływie 

Staż w Grupie Kapitałowej PBG nie polegał na zdobywaniu 
umiejętności w parzeniu kawy i myciu szklanek, dał mi moż-
liwość porównania projektu z jego rzeczywistym wyglądem – 
takich możliwości nie miałem podczas zajęć projektowych  
na Politechnice. 

LMG 
danego okresu na konkretnym urządze-
niu bądź armaturze… 

Na pewno nie mycie szklanek

Staż, który odbyłem w Grupie Kapita-
łowej PBG, nie polegał na zdobywaniu 
umiejętności w parzeniu kawy i myciu 
szklanek. Dał mi on możliwość porówna-
nia projektu z jego rzeczywistym, fizycz-
nym wyglądem – takich możliwości nie 
miałem podczas zajęć projektowych na 
Politechnice. 

Ponadto dzieliłem biuro z osobami 
niezmiernie oddanymi wykonywanej 
pracy, które do każdego powierzonego 
im zadania podchodzili skrupulatnie 
i rzetelnie – do tej pory staram się brać 
z nich przykład.

 Jestem przekonany, że staż w PBG 
rozwinął mnie zawodowo, a umiejętno-
ści, które zdobyłem w tej firmie ułatwią 
mi w przyszłości, po zakończeniu stu-
diów, „wejście” na rynek pracy bez kom-
pleksów.

tekst mariusz jagła stażysta pbg technologia
 

NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Prace na LMG, sierpień 2011 r.
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Praktyki odbywałam w firmie 
PBG od 1 lipca 2011 r. w dziale nadzo-
ru nad dokumentacją projektową przy 
kontrakcie LMG. Moim opiekunem była 
Katarzyna Marek. Były to praktyki w ra-
mach projektu „Era inżyniera”.

Zaczęłam staż. Otrzymałam kartę 
praktykanta wraz z kartą dostępu, która 
umożliwiła mi korzystanie z przejść służ-
bowych i ksero-drukarki, a także przy-
pisano mi firmowy adres email. Byłam 
z tego bardzo dumna :) 

Pierwszego dnia zostałam oprowa-
dzona po budynku E, z zastrzeżeniem 
że w najbliższych dniach biuro będzie 
przenoszone do nowego budynku K, 
i przedstawiona pracownikom. Przeszłam 
instruktaż stanowiskowy, zostałam zapoz-
nana z obowiązującymi procedurami 
przekazywania dokumentacji dla Inwesto-
ra i z przebiegiem mojego stażu. Przystą-
piłam też do pierwszego zadania, którym 
było przygotowanie dokumentów dla In-
westora, a dokładniej – ich plombowanie. 
Opanowanie techniki plombowania zajęło 
mi jakieś trzy segregatory, a teraz docho-

krawaty 
Jeszcze nigdy w życiu nie miałam szansy ubrania się w kask, kamizelkę i oglądania 
z bliska prac budowlanych. Sama inwestycja LMG zrobiła na mnie ogromne wrażenie 
już w momencie, kiedy porządkowałam dokumentację i zobaczyłam jaki jest tego 
ogrom. Zastanawiałam się, dlaczego jest tego aż tyle, ale kiedy dojechałam na 
budowę, wszystko stało się jasne.

Jestem pod wrażeniem współpracy między pracownikami, gdyż 
zawsze wyobrażałam sobie tak dużą firmę jako małe pomiesz-
czenia biurowe i ludzi „pod krawatem” nie rozmawiających ze 
sobą o niczym innym poza pracą. Byłam mile zaskoczona, kiedy 
okazało się, że z okazji np. ślubów ludzie gromadzą się tłumnie 
w kuchni na symbolicznym kawałku tortu :)

do których chciałabym wrócić

tekst elżbieta nawrot stażystka pbg s.a.
 

dzę już do poziomu mistrzowskiego. Ko-
lejne dni przynosiły nowe zadania.

Później zostałam też zaangażowana 
w przygotowywanie tłumaczeń doku-

mentów lub sporządzanie słowniczków 
angielsko-polskich (wyczytano w moim 
CV, że z pierwszego wykształcenia jestem 
nauczycielem języka angielskiego :) Dru-

giego dnia zapoznałam się z systemem 
Mantis, który okazał się sposobem 
na rozwiązanie każdego problemu. 
Jest to interesujące rozwiązanie, które 
umożliwia zachowanie porządku i zare-
jestrowanie, gdzie wystąpiły problemy, 
co pomaga zapobiec zgłaszaniu tej samej 
usterki przez dziesięć kolejnych osób, po-
wodując tym samym zablokowanie linii 
telefonicznej czy wysyłanie w jedno miej-
sce całej brygady pracowników technicz-
nych. Moje pierwsze zgłoszenie Mantisem 
skierowane było do Printroomu z prośbą 
o druk i złożenie dokumentów. Następ-
nego dnia udałam się więc na wycieczkę 
po odbiór w/w dokumentów. Zebrał się 
mały kartonik papierów, które musiałam 
poukładać, powpinać w segregatory 
i przygotować do dostarczenia Inwestoro-
wi. W końcu też wraz z opiekunem prak-
tyki pojechałam z kartonami do PGNiG 
i dzięki temu mogłam zobaczyć, gdzie 
przepływ dokumentacji nadzorowanej 
przez nasze biuro kończy swój bieg…

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
był dla mnie wyjazd na teren budowy. 
Jeszcze nigdy w życiu nie miałam szansy 
ubrania się w kask, kamizelkę i oglądania 
z takiego bliska prac budowlanych. Sama 
inwestycja zrobiła już na mnie wrażenie, 
kiedy porządkowałam dokumentację 
i zobaczyłam jaki jest tego ogrom. Za-
stanawiałam się, dlaczego jest tego aż 
tyle, ale kiedy dojechałam na budowę, 
to wszystko zrozumiałam. 

Z drogi, pomiędzy drzewami, widać 
teren otoczony drutem kolczastym ze 
strażnikiem na bramie wjazdowej, co 
sprawia wrażenie jakiejś tajnej bazy woj-
skowej. Wszyscy tam pracujący gdzieś się 
spieszą, a ja myślałam, że u nas w biurze 
dużo się dzieje. Tomek Sierański zabrał 
mnie na prawie dwugodzinną wycieczkę 
wokół całej instalacji, podczas której opo-
wiedział mi tyle interesujących rzeczy, 
że udało mi się zapamiętać może 25% 
z tego, co mówił. Innym niesamowitym 

dla mnie wydarzeniem był przyjazd doku-
mentacji z Włoch. Dziewczyny z biura mó-
wiły, że teraz to w miarę spokój bo dużo 
wszystkiego było na początku, więc nie 
byłam w stanie wyobrazić sobie, ile to jest 
to „dużo”. Siedem skrzynek dokumentacji 
dało mi tego pewien posmak.

Cieszę się niezmiernie, że zdecydowa-
łam się wziąć udział w projekcie „Era In-
żyniera”, bo dzięki temu mogłam poznać 
wiele sympatycznych osób, które już od 
pierwszego dnia były chętne do niesienia 

mi pomocy i objaśniania zasad działania 
firmy i pracy przy tworzeniu projektu.  
Jestem pod wrażeniem współpracy 
między pracownikami, gdyż zawsze 
wyobrażałam sobie tak dużą firmę jako 
małe pomieszczenia biurowe i ludzi „pod 
krawatem” nie rozmawiających ze sobą 
o niczym innym poza pracą. Byłam mile 
zaskoczona, kiedy okazało się, ze z okazji 
np. ślubów ludzie gromadzą się tłumnie 
w kuchni na symbolicznym kawałku tor-
tu :) Jestem bardzo zadowolona z faktu, 
że trafiłam pod skrzydła Kasi Marek, bo 
dzięki atmosferze jaką razem z Anią Mię-
kwicz stworzyły w biurze ani przez chwilę 
nie czułam się jak „dodatek”, ale bardziej 
jak nowa towarzyszka życia w pracy. 

Praktyki w PBG S.A. pozwoliły mi zoba-
czyć, jak wiele energii i pracy trzeba włożyć 
w wykonanie projektu, ile jest etapów jego 
tworzenia i ile osób musi zostać zaangażo-
wanych. Uświadomiłam sobie, że nie jest 
to tak łatwe zadanie, jak nawet najtrud-
niejszy projekt z jakim mamy do czynienia 
na uczelni :) Mam nadzieję, że w przyszło-
ści będę miała szansę pracować w firmie 
z takim potencjałem i pozycją na rynku 
i w gronie tak pozytywnych ludzi. 

Niesamowitym dla mnie 
wydarzeniem był przyjazd 
dokumentacji z Włoch. Dziew-
czyny z biura mówiły, że teraz 
to w miarę spokój, bo dużo 
wszystkiego było na począt-
ku, więc nie byłam w stanie 
wyobrazić sobie ile to jest 
to „dużo”. Siedem skrzynek 
dokumentacji dało mi tego 
pewien posmak.
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Wniosek, który powstał we 
współpracy Działu Rekrutacji i Szkoleń 
PBG S.A. z Mazowieckim Centrum Szko-
leń, złożony został w odpowiedzi na kon-
kurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu i uwzględnia realizację 
szkoleń dla pracowników Grupy Kapita-

nowoczesność 

Dwudziestego siódmego czerwca bieżącego roku złożony został wniosek 
o dofinansowanie realizacji projektu pt. Jakość, skuteczność, nowoczesność – wartości 
firmy w rękach jej pracowników. Projekt szkoleniowy dla Grupy Kapitałowej PBG. 

tekst Karolina Kubica-KamińsKa pbg s.a.
 

Szkolenie z Auto Cada, dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, odbyło się w Wysogotowie 17 stycznia tego roku

łowej PBG w latach 2011–2013, na łączną 
kwotę 4 399 463,34 zł.

W lipcu otrzymaliśmy pozytywną opi-
nię o poprawności wniosku pod wzglę-
dem formalnym i decyzję o przekazaniu 
go do oceny merytorycznej dokonywanej 
przez Komisję Oceny Projektów powoła-

ną przez Poddziałanie 8.1.1. Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs pierwotnie miał zostać roz-
strzygnięty w sierpniu b.r., jednak z uwagi 
na duża liczbę złożonych wniosków decy-
zję o przyznaniu dofinansowania przesu-
nięto na grudzień 2011 roku.

– wartości firmy w rękach jej pracowników

Sierpień był miesiącem dress 
code w Grupie Kapitałowej PBG! Za nami 
pierwsza tura szkoleń. Trzeciego, czwar-
tego oraz ósmego sierpnia bieżącego 
roku odbyły się szkolenia wewnętrzne 
prowadzone przez Elżbietę Tomaszyk. 
W sumie uczestniczyło w nich 67 osób 
(pracownicy budynku A). W dalszej ko-
lejności przewidujemy przeprowadzenie 
szkoleń dla następnych pracowników.

Podczas spotkań uczestnicy mogli się 
dowiedzieć takich jak:

 » co to jest dress code i jak go roz-
szyfrować? 

 » jak duże znaczenie ma komunika-
cja niewerbalna? 

 » dlaczego orły są szare, a papugi 
pstrokate? 

Patronką akcji jest Pani Prezes Małgo-
rzata Wiśniewska.

Organizatorzy zapewniali dobrą, szko-
leniową zabawę i pyszny koktajl w pakie-
cie ;) Statystyki spotkań mówią, że ilość 
wypitego koktajlu przekroczyła 20 li-
trów! Do zobaczenia podczas kolejnych 
dress-codowych szkoleń!

tak cię piszą
Jak cię widzą,

Co to jest dress code i jak go rozszyfrować? Dress code to dostosowanie stroju 
do okazji, do sytuacji, czyli jest to wiedza o tym, w co można się ubrać w związku 
z konkretnym wydarzeniem. Dress code biznesowy to nic innego jak reguły ubioru 
służbowego. 

tekst Karolina Kubica-KamińsKa pbg s.a.
 

– dress code w GK PBG

Uczesticzki i uczestnicy sierpniowych spotkań szkoleniowych poświęconych tematyce dress code

Jakość
skuteczność
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Uczestnictwo w szkoleniach oraz studiowanie w PBG S.A. odgrywało, 
odgrywa i mam nadzieję, że będzie odgrywało istotną rolę w jej ciągłym rozwoju. 
Przede wszystkim uważam jednak, że dla nas – pracowników najważniejszą wartością 
dodaną tego procesu jest możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej na studiach czy 
na szkoleniu, z codzienną pracą/rzeczywistością w wielu obszarach m.in. systemów 
zarządzania, czy realizacji kontraktów. W konsekwencji pozwala to nam uzyskać efekt 
synergii w skali całej organizacji, optymalizując wszystkie zasoby organizacji (niema-
terialne i materialne) oraz skuteczniej zarządzać tymi zasobami.

NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Dlaczego warto się szkolić

W listopadzie 2010 roku ukazała się na łamach BVortala informa-
cja o możliwości wzięcia udziału w dofinansowanym przez Europejski Fundusz 
Społeczny oraz pracodawcę szkoleniu z oprogramowania AutoCad z dodatkową 
możliwością wyboru poziomu zaawansowania. Bardzo zachęcona tą wiadomo-
ścią postanowiłam uczestniczyć w tym wydarzeniu. Podczas trzydniowego kursu, 
wraz z innymi uczestnikami, na terenie PBG, zdobywaliśmy w przyjemnej atmos-
ferze praktyczną umiejętność, odkryto przed nami ogromne możliwości spraw-
nego poruszania się w programie. Umiejętności, którymi mieliśmy się wszyscy 
podzielić z egzaminatorem, aby uzyskać certyfikaty ATC Autodesk i nieco waż-
niejszy ;) ECDL CAD. Były to też umiejętności, które można było wykorzystać za-
raz po wyjściu ze szkolenia. Cieszę się, że wzięłam udział w kursie, podczas zajęć 
okazało się „jak dalece okrężną drogą” dotychczas kończyłam rysunek w Cadzie.  
Dziękuję również za wspaniałą organizację i poziom szkolenia organizatorom oraz 
Firmie za pokrycie kosztów zdobytej przeze mnie wiedzy.

tekst arkadiusz jankowiak pbg s.a.
 

tekst danuta ciborowska hydrobudowa polska

szkolenia z autocada

Uczestnictwo w szkoleniach oraz studiowanie w PBG S.A. odgrywało, odgrywa i mam 
nadzieję, że będzie odgrywało istotną rolę w jej ciągłym rozwoju. Przede wszystkim 
uważam jednak, że dla nas – pracowników, najważniejszą wartością dodaną tego 
procesu jest możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej na studiach czy na szkoleniu, 
z codzienną pracą/rzeczywistością…

W spółce PBG Technologia Sp. z o.o. pracuje obecnie siedemdziesięciu pię-
ciu spawaczy, a każdy z nich posiada uprawnienia UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) 
w różnych metodach spawania wymagane przez naszych Inwestorów oraz przepisy 
i dyrektywę ciśnieniową. Uprawnienia UDT są to świadectwa kwalifikacyjne inaczej 
zwane certyfikatem, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, który jest jednost-
ką notyfikowaną. Natomiast dyrektywa ciśnieniowa harmonizuje przepisy krajowe. 
Wszystkie szkolenia przeprowadzane są przez firmę zewnętrzną w obecności Inspek-
tora UDT na podstawie wcześniej wysłanego zlecenia. Koszty szkolenia jak i odnowie-

spawacze też się

tekst zofia filipiak pbg technologia

nia firma pokrywa w 100%. W tym roku 
zostały przeprowadzone trzy szkolenia 
oraz sześćdziesiąt szęść odnowionych 
uprawnień. Dzięki tym certyfikatom 
firma m.in. może brać udział w przetar-
gach i pozyskiwać kontrakty, natomiast 
pracownik ma zapewnioną pracę, biorąc 
udział w realizacji przedsięwzięcia. 

szkolą!

NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ
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Grupa PBG reprezentowa-
na była przez spawalnika – Ryszarda 
Walkowiaka, który wygłosił referat na 
temat technik spawania konstrukcji 
stalowej zadaszenia Stadionu Miej-
skiego w Poznaniu. Podczas swojego 
wystąpienia pan Ryszard przedstawił 
szczegóły związane z realizacją tego pro-
jektu, przybliżając uczestnikom tę skom-
plikowaną operację. Mówił między 
innymi o tym, że na Stadionie Miejskim 
„[…] na uwagę zasługuje budowa przę-
seł zadaszenia. Zgodnie z projektem 
w węzłach kratownicy przenikają się 
wzajemnie 4 rury – specjaliści wiedzą jak 
problematyczne jest dopasowanie, wy-
konanie kątów, elementów o właściwej 

W dniach 12–14 października 2011 roku w Poznaniu odbyła się 
53. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 
pt. „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali”. 
Wzięło w niej udział blisko 150 pasjonatów – spawalników, 
którzy wysłuchali przeszło 20 wysokiej klasy referatów. 

długości i ich ukosowanie […] Dominu-
jącą technologią spawania przy prefabry-
kacji elementów było spawanie metodą 
135, elektrodą topliwą w osłonie gazów 
aktywnych, natomiast podczas montażu 
spawanie elektryczne elektrodą otuloną 
metodą 111”.

Te słowa są tylko namiastką tego, 
czego mogli dowiedzieć się uczestnicy 
Konferencji podczas interesującego wy-
kładu reprezentanta Grupy PBG. Wykład 
w całości można przeczytać w numerze 
11/2011 „Przeglądu Spawalnictwa” lub 
w BVortalu (http://bvortal.pbg-sa.pl/
article/show/id/6216).

Uczestnicy Konferencji zapoznali się 
również ze szczegółami dotyczącymi 

ną okazję, by pojechać na Stadion Miejski 
w Poznaniu, gdzie mogli obejrzeć spawa-
ną konstrukcję dachu.

Dziś już możemy mówić o wielkim 
wkładzie spółek z Grupy PBG w rozwój 
polskiej myśli technicznej, gdyż wykona-
nie konstrukcji na trzech budowanych 
stadionach na Euro 2012 wymagało spo-
rego doświadczenia, zaangażowania jak 
również zastosowania nowych w skali 
światowej rozwiązań. Te trudne zadania 
budziły wielkie emocje i uznanie nie tylko 
wśród osób zaangażowanych, ale polskich 
i zagranicznych obserwatorów. A świado-
mość, że nasi specjaliści – spawalnicy wy-
znaczają nowe kierunki w spawalnictwie 
napawa nas podwójną dumą.

Konferencji 
Spawalniczej

Grupa PBG
na 

NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

tekst Magdalena kaniewska pbg s.a. 
współpraca agata szewczyk fundacja pbg

Dziś już możemy mówić o wiel-
kim wkładzie spółek z Grupy 
PBG w rozwój polskiej myśli 
technicznej, gdyż wykonanie 
konstrukcji na trzech budowa-
nych stadionach na Euro 2012 
wymagało sporego doświad-
czenia, zaangażowania jak 
również zastosowania nowych 
w skali światowej rozwiązań.

konstrukcji iglicy Stadionu Narodowego 
w Warszawie, a także mieli niepowtarzal- Fo

t. 
 M

ag
da

le
na

 K
an

ie
w

sk
a 



listopad 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    listopad 2011

3332

57%

43%

obowiązkowe dobrowolne

NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Posiadający wieloletnią 
tradycję program praktyk w GK PBG, 
doczekał się w 2011 roku procedury. 
Uregulowane zostały przepisy dotyczące 
rekrutacji na praktyki, obowiązków i praw 
praktykantów, a także przebiegu stażu. 

Rekrutacja 2011

Rekrutacja na praktyki rozpoczyna się 
w kwietniu, na podstawie złożonego 
wcześniej zapotrzebowania. Każda oso-
ba, która chce rozpocząć staż w GK PBG 
przechodzi jednolity proces rekrutacyjny 
składający się z testów i rozmowy z przy-
szłym opiekunem. Praktyki mogą mieć 
formę obowiązkowych (na podstawie 
umowy z uczelnią) lub nieobowiązko-
wych (na podstawie umowy o dzieło), 
wówczas stażysta otrzymuje za swoją 
pracę wynagrodzenie.

Na wykreśie obok praktykanci w po-
dziale na charakter praktyk, rok 2011:

Praktyka na lato  
szansą na lata
Praktyki są dla GK PBG strategicznym projektem rekrutacyjnym. Pozwalają ocenić 
i wybrać najzdolniejszych studentów, by mogli oni w przyszłości zasilić szeregi 
pracowników GK PBG. Stażystów traktuje się na równi z pracownikami. Otrzymują 
oni identyfikatory, konto w Info, samodzielne stanowiska pracy oraz dostęp do 
niezbędnego oprogramowania. Wszystko to sprawia, że czas spędzony na praktykach 
w GK PBG nie polega na parzeniu kawy i kserowaniu dokumentów, ale jest szansą na 
zdobycie cennych umiejętności. 

Wszystkie te informacje podane są na 
stronie internetowej GK PBG i w Biurach 
Karier uczelni wyższych, dzięki czemu 
praktyki cieszą się dużym zainteresowa-
niem, a kandydaci wiedzą, po co aplikują 
i dlaczego warto to zrobić.

W 2011 roku rekrutowano studentów 
i uczniów szkół średnich do wybranych 
działów zgodnie z wcześniej złożonym 

zapotrzebowaniem. Opracowanie har-
monogramu praktyk wymagało bardzo 
intensywnej współpracy Działu Rekruta-
cji i Szkoleń z kierownikami poszczegól-
nych działów, którzy mieli później przyjąć 
praktykantów i się nimi opiekować. 

Na rekrutację przeznaczono łącznie 3 
miesiące. Podczas rekrutacji sprawdzane 
były równolegle: kompetencje miękkie, 
znajomość języka angielskiego i wie-
dza teoretyczna nabyta podczas nauki. 
Po procesie rekrutacyjnym do udziału 
w praktykach zaproszono 75 uczniów 
i studentów, spośród których przewa-
żającą część stanowili studenci uczelni 
technicznych, odbywający praktykę na 
budowie (patrz wykresy). 

Przebieg praktyk

Część studentów odbywała praktyki przez 
30 dni, inni zdecydowali się poświęcić cały 
okres wakacyjny na pogłębianie wiedzy 

tekst Karolina Kubica-KamińsKa pbg s.a.
 

41%

59%

biuro (31 osób) budowy (44 osoby)

praktycznej. W tym przypadku staż obej-
mował 3 miesiące pracy, 4 studentów 
Politechnik Poznańskiej odbyło 3-mie-
sięczne staże w ramach projektu Era Inży-
niera (czytaj więcej na stronie 20). Średnio 
w tym roku praktyki trwały 1,6 miesiąca.

Praktyki odbywały się na następują-
cych spółkach z GK: PBG S.A., PBG Tech-
nologia, PBG Erigo, Aprivia, Avatia, PBG 
Energia, Fundacja PBG, Infra, Hydrobudo-
wa 9, Hydrobudowa Polska.

Łącznie w roku 2011 praktykanci od-
byli w spółkach z Grupy Kapitałowej PBG 
20570 godzin praktyk.

Ocena praktyk

Po zakończonych stażach zbadany został 
poziom satysfakcji praktykantów i opie-
kunów praktyk. W tym roku oceny przed-
stawiają się w sposób zaprezentowany na 
wykresie na kolejnej stronie.

Wśród zalet praktyk w GK PBG prak-
tykanci i stażyści wymienili:

 » samodzielne wykonywanie prac,
 » miłą atmosferę,
 » kompetentnych opiekunów i wsparcie 

z ich strony,
 » jasno postawione wymagania,
 » pracę przy prestiżowych i interesują-

cych kontraktach,

 » możliwość nauki i zdobywania do-
świadczenia,

 » gratyfikację finansową,
 » kontakt z nowoczesnymi technolo-

giami.
Wśród zadań i wydarzeń przyno-

szących najwięcej satysfakcji studenci 
i uczniowie biorący udział w praktykach 
wymienili:

 » wizyty na placach budów,
 » udział w radach budowy,
 » wyjazd na otwarcie przetargu,
 » udział w konferencji prasowej,
 » obserwację prac audytorów,

 » sporządzenie oferty przetargowej (wy-
granej!),

 » przenosiny serwerowni,
 » otwarcie PGE Arena.

Także praktykanci zostali poddani oce-
nie. Rozbudowany proces rekrutacyjny 
pozwolił nam uniknąć niemiłych niespo-
dzianek. Wszyscy praktykanci otrzymali 
oceny bardzo dobre i dobre, a w jednym 
przypadku nawet celujące. Wśród zadań, 
które praktykanci wykonali opiekunowie 
wymienili m.in.:

 » analizę konkurencji na rynku mieszka-
niowym,

10%

20%

30%

40%

Źródła rekrutacji:

współpraca z AGH

ogłoszenie na stronie www

z polecenia

Targi Pracy na PP

Źródła rekrutacji:

2 1 1
5

49

2
7

2 2 1 1 2

Miejsce odbywania praktyk:

Ilość praktykantów 
w podziale na szkoły i uczelnie:
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 » nadzór nad pracami zbrojarskimi,
 » opracowanie planu kont,
 » pełną archiwizację dokumentacji ze 

skończonego kontraktu wraz z prze-
kazaniem do archiwum,

 » analizę zmian w dokumentacji projek-
towej, 

 » wykonanie skróconej książeczki obsłu-
gi pojazdów,

 » inwentaryzację wykonanych robót na 
budowie,

 » opracowanie dokumentacji fotogra-
ficznej,

 » pomoc przy opracowaniu list odbio-
rowych,

 » wykonanie bazy środków trwałych 
budynków i obiektów budowlanych 
na potrzeby przekazania inwestorowi, 

 » weryfikację badań gruntu w odniesie-
niu do kilometrażu autostrady,

 » wykonanie sprawdzających pomiarów 
geodezyjnych,

 » weryfikację umów i aneksów pod nad-
zorem opiekuna, 

 » rejestrację faktur i delegacji w syste-
mie VDesk,

60%

29%

11%

Ocena praktyk według praktykantów

celująca (chciałbym/chciałabym w
przyszłości podjąć pracę w GK PBG)

bardzo dobra (dużo się
nauczyłem/nauczyłam podczas
praktyk)

dobra (poznałem/poznałam nowe
obszary, ale zabrakło mi
samodzielnych zadań)

Nasza aktywność w zakresie 
organizacji praktyk letnich 
jest coraz częściej zauważana 
przez studentów. Grupa PBG 
została w tym roku wskazana 
przez studentów jako orga-
nizacja warta umieszczenia 
w Rankingu Universum Top 
100, jako przykład Idealnego 
Pracodawcy.

 » przygotowywanie ofert przetargowych.
W wyniku przebiegu tegorocznych 

praktyk propozycję zatrudnienia otrzy-
mało dwóch studentów, w tym absol-
went Politechniki Wrocławskiej Alfred 
Nteranya Kakezo, który odbywał prak-
tykę na budowie autostrady w Rawiczu 
(jego sprawozdanie z praktyk możecie 
Państwo przeczytać na stronie 35) i jest 
obecnie zatrudniony w spółce Aprivia na 
stanowisku inżyniera budowy. 

Nasza aktywność w zakresie organi-
zacji praktyk letnich jest coraz częściej 
zauważana przez studentów. Grupa PBG 
została w tym roku wskazana przez stu-
dentów jako organizacja warta umiesz-
czenia w Rankingu Universum Top 100, 
jako przykład Idealnego Pracodawcy.

Praktyki to obopólna korzyść. Zysku-
ją nie tylko studenci. GK PBG m.in. dzię-
ki organizacji praktyk ma mocne logo 
i świadomość marki, a także opinię atrak-
cyjnego pracodawcy. To pierwszy krok na 
drodze do rekrutacji najzdolniejszej mło-
dzieży. Ogłoszenia o praktykach i stażach 
pojawiają się na prawie wszystkich uczel-
niach wyższych. W ten sposób marka GK 
PBG na trwałe wpisuje się w świadomości 
osób, które za kilka lat poszukiwanie pra-
cy zaczną najprawdopodobniej od spół-
ek, w których odbywali praktyki.

Ocena praktyk według praktykantów:

Przedsiębiorstwo pracuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 
do 19.00, a zakres prac prowadzonych przez firmę sprowadza się do kompleksowej 
realizacji robót drogowych.

W trakcie odbywanych praktyk zawodowych zapoznałem się z wieloma procesami 
budowlanymi, których znajomość jest niezbędna w przyszłej pracy kierownika bu-
dowy. 

Pierwszy dzień w Aprivii spędziłem na uczestnictwie w kursie zorganizowanym 
w siedzibie spółki w Wysogotowie, który zaznajomił uczestników z zasadami bhp, obo-
wiązujących w miejscu pracy. Praktykanci mogli się również dowiedzieć, w jaki sposób 
funkcjonuje firma, poznając strukturę przedsiębiorstwa i zasady w niej panujące. 

Gdy trafiłem już na budowę musiałem zaznajomić się z planem BIOZ (plan bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia), sporządzonym przez kierownika budowy i stanowiący 
załącznik do dziennika budowy.

Kolejne dni spędziłem bezpośrednio na terenie budowy drogi powiatowej nr 4776p 
– Łącznica nr 4 w Kaczkowie. Mogłem tam zaobserwować proces wykonania robót 

Budowa Drogi Ekspresowej S5 Kaczkowo – Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza, czewiec 2011 r.

Praktyki na S5

ziemnych. Miałem okazję współpracować 
z brygadą, która wykonywała warstwy 
nasypu, zagęszczała je w sposób mecha-
niczny i zbroiła je matą.

Moim obowiązkiem było wykonywa-
nie w.w. prac zgodnie z dokumentacją 
projektową i kontrolowanie wydajności 
pracowników i sprzętu.

Kolejne tygodnie spędziłem w Masło-
wie, gdzie zapoznałem z dokumentacją 
działu przygotowania produkcji budowy 
drogi S5.

Moim opiekunem był Dyrektor Prze-
mysław Adamczak.

Jestem bardzo zadowolony z odbycia 
tej miesięcznej praktyki w spółce Aprivia 
S.A., charakteryzującej się profesjonali-
zmem, miłą atmosferą pracy i zatrudnia-
jącej wysoko wykwalifikowaną kadrę.

W dniu 14 lipca 2011 roku w czasie 
odbywania praktyki uzyskałem tytuł 
magistra inżyniera budownictwa i po-
stanowiłem kontynuować swoja karierę 
w Aprivii, ale już jako inżynier budowy. 
Wtedy napisałem podanie do zarządu 
firmy o zmianę stanowiska i zatrudnienie 
mnie na umowę o pracę, które zostało 
pozytywnie rozpatrzone. Myślę, że była 
to trafiona decyzja.

Swoją praktykę zawodową miałem możliwość odbyć w firmie 
budowlanej Aprivia S.A. w lipcu tego roku na budowie drogi 
ekspresowej S5 – odcinek Kaczkowo-Korzeńsko.

i dalsza praca zawodowa

tekst alfred nteranya praktykant aprivia s.a.
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Nie chciałem zmarnować 
całego miesiąca na czynności niezwiąza-
ne z moją przyszłością zawodową. Tym 
bardziej, marzyło mi się miejsce, które 
chociaż w pewnym stopniu zahaczałoby 
o obszar moich zainteresowań nauko-
wych. Jestem studentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku 
Finanse i Rachunkowość, specjalności In-
westycje Kapitałowe. Po miesiącu pracy 
w GK PBG w dziale Relacji Inwestorskich 
jestem przekonany, że wybrane prze-
ze mnie miejsce praktyk było strzałem 
w dziesiątkę.

Najważniejsze zadania działu, w któ-
rym spędziłem miesiąc to pisanie rapor-
tów samej spółki, jak i Grupy Kapitałowej 
PBG. Oprócz tego, dział odpowiedzialny 
był również za wszelkie kontakty i wy-
miany informacji pomiędzy inwestorami 
instytucjonalnymi oraz indywidualnymi, 
a Grupą PBG. Wiązało się to z analizowa-
niem, przetwarzaniem oraz interpreto-
waniem danych finansowych. Praktyki 
odbywałem w sierpniu, a więc na brak 
pracy nie narzekałem, ponieważ z koń-
cem sierpnia spółka była zobligowana 
do opublikowania sprawozdania finan-
sowego za pierwsze półrocze 2011 roku. 

Strzał w 10
Po miesiącu pracy w Grupie Ka-
pitałowej PBG w dziale Relacji 
Inwestorskich jestem przeko-
nany, że wybrane przeze mnie 
miejsce praktyk było strzałem 
w dziesiątkę.

Wybór miejsca odbywania moich praktyk studenckich był zdeterminowany kilkoma 
czynnikami. Przede wszystkim chciałem, aby wykonywana praca związana była 
z kierunkiem moich studiów, abym nabył umiejętność przekształcania wiedzy 
teoretycznej w praktyczną.

Moim opiekunem została Kinga Ba-
naszak-Filipiak, dyrektor ds. relacji in-
westorskich oraz rzecznik prasowy PBG 
S.A. Gdy przyszedłem po raz pierwszy do 
Pani Kingi, byłem mile zaskoczony, po-
nieważ nie spodziewałem tak ciepłego 
przyjęcia. Szybko zostałem zapoznany 
z obowiązkami działu oraz osobami tam 
pracującymi. Ze wzglądu na dyrektorskie 
stanowisko Pani Kingi, z którym wiązał się 
natłok obowiązków, większość czasu spę-
dzałem pod opieką Michała Maćkowia-
ka – specjalisty ds. relacji inwestorskich. 

Wykonywałem czynności w większości 
związane z wyszukiwaniem oraz prze-
twarzaniem informacji znajdujących się 
w sprawozdaniu finansowym. Szybko na-
byłem umiejętność sprawnego znajdowa-
nia danych w raportach, które następnie 

przetwarzałem tak, aby było można wy-
wnioskować z nich więcej, niż same liczby. 
Pomagała mi w tym wiedza, którą nabyłem 
na studiach. Oprócz prac bezpośrednio 
związanych z relacjami inwestorskimi wy-
konywałem również czynności praktyczne, 
przydatne dla każdego pracownika. Mam 
tutaj na myśli np.: archiwizowanie umów, 
tłumaczenie tekstów na język angielski czy 
chociażby drukowanie i kserowanie doku-
mentów. 

Otaczający mnie pracownicy dbali 
o jakość zdobywanej przeze mnie wie-
dzy, często dostawałem odpowiedzialne 
zadania, co dawało mi jeszcze większą 
satysfakcję z wykonywanych czynności. 
Czułem się przez to jak pełnoprawny 
pracownik spółki i tym bardziej angażo-
wałem się w powierzone zadania. Z pew-
nością przez okres odbywania praktyki 
utrwaliłem wiedzę zdobytą na studiach, 
jak i nabyłem umiejętności związane 
z pracą w korporacji, co, mam nadzie-
ję, zaowocuje w przyszłości. Uważam, 
że bardzo trudno jest znaleźć miejsca 
przygotowujące do pracy zawodowej, 
tak dobrze, jak to robi spółka PBG S.A. 
Chciałbym w przyszłości odbyć praktyki 
w tym samym miejscu.

tekst filip lubka praktykant pbg s.a.
 

W lipcu 2011 roku odbyłem 
praktyki w firmie PBG Technologia. Moim 
opiekunem był Piotr Szłapka. Całość 
pracy wykonywanej podczas praktyk 
dotyczyła głównie sporządzania doku-
mentacji powykonawczej budowy PMG 
Wierzchowice. 

Kierownik robót Piotr Szłapka opro-
wadził mnie po całym placu budowy  
i pokrótce opowiedział o głównych te-

PMG Wierzchowice, stan prac z dnia 27 września 2011 r., fot. Anna Matysiak

matach prac na obiekcie. Obserwowanie 
Pana Piotra, który był dla mnie jak ojciec, 
było dla mnie bardzo cennym doświad-
czeniem pozwalającym przybliżyć mi obo-
wiązki i sposób pracy w moim przyszłym 
zawodzie. Głównym zadaniem, którym 
zajmowałem się przez większość moich 
praktyk była pomoc przy sporządzaniu 
dokumentacji powykonawczej budowy. 
Jednymi z ciekawszych części tej pracy 

była kontrola poprawności zamontowa-
nych zaworów, sprawdzanie powłok ma-
larskich oraz próby ciśnieniowe…

Choć praktyki trwały tylko miesiąc 
wiem, że bardzo dużo się nauczyłem. 
Zdobyte doświadczenie na pewno za-
owocuje. Całość praktyk oceniam bardzo 
dobrze. Wyrobiłem sobie również dobrą 
opinię o firmie PBG Technologia i mam 
nadzieję na dalszą współpracę.

PMG wierzchowice
okiem praktykanta 

tekst michał KwołeK praktykant pbg technologia
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Powodów, aby zacząć prak-
tyki może być wiele; jedni chcą zdobyć 
doświadczenie, drudzy trochę gotówki, 
a jeszcze następni szukają pracy już na 
poważnie. Do próbowania swoich sił 
w Grupie Kapitałowej PBG przyciągnęła 
mnie przede wszystkim dobra renoma, 
a także przyjacielska atmosfera, którą 
było czuć już pierwszego dnia.

Po przetrwaniu całego dnia szkoleń, 
gdzie byłam najmłodszą praktykantką 
wśród studentów i innych zainteresowa-
nych podjęciem pracy, otrzymałam iden-
tyfikator i zapowiedź, że następnego dnia 
zacznie się praca. I zaczęła się. Zostałam 
przydzielona do działu sekretariatu. 

Pierwsze dwa dni spędziłam w sekre-
tariacie, gdzie mogłam przyglądać się 
pracy starszych stażem koleżanek i wy-
słuchiwać cennych rad na przyszłość. 
Trzeciego dnia nie mogłam jednak już 
tylko siedzieć i układać dokumentów – 
zaczęło się odbieranie telefonów. Na po-
czątku wydawało się to wyjątkowo łatwe 
– krótka rozmowa „Jest Prezes x?” „Tak, 
oczywiście. Łączyć?”. I to wszystko, ot cała 

Słońce, plaża, gofry i lato – jednym słowem wakacje. A jednak 
nie zawsze trzeba spędzać je leżąc plackiem na plaży czy 
biegając po sklepach za wyprzedażami. Można też spróbować 
czegoś nowego, bo czyż praktyki nie otwierają drogi 
zawodowej? 

letnie 
Praktyki

filozofia. A jednak to były tylko pozory. Na 
szczęście żadna z moich opiekunek nie 
pozwoliła mi rozpaczać po jednym nie-
udanym telefonie. 

Z każdym dniem przybywało zadań, 
które nie pozwalały nawet myśleć o nu-
dzie. I tak odczuwał każdy, nie tylko ja. 
Nieraz rozmawiałam z innymi prakty-
kantami, którzy byli wyjątkowo zado-
woleni z czasu spędzonego w Spółce. 
Mogli uczyć się pracować w wybranym 
dziale, doskonalić swoje umiejętności, 
a przede wszystkim poznawać nowych 
ludzi. Ja też ich poznawałam. I chociaż 
spamiętanie tylu nowych nazwisk nie 
było łatwe, to uważam, że poradziłam 
sobie. Po trzech tygodniach mogłam już 
nie tylko odbierać telefony, ale i zająć 
samodzielne stanowisko recepcjonistki. 
I chociaż może wydawać się, że praca za 

biurkiem z telefonami jest łatwa niczym 
w serialach, to nie ma nic bardziej myl-
nego. Ciągle trzeba pracować na „najwyż-
szych obrotach” i doskonale orientować 
się w strukturze firmy. Każdy z sekretaria-
tów jest swoistym łącznikiem pomiędzy 
Zarządem a resztą pracowników, więc 
musi działać sprawnie i bez zastrzeżeń. 
Najważniejsze jest zgranie, gdyż bez 
niego nie udałoby się nam tak szybko 
i dokładnie przekazywać rzetelnych in-
formacji, a to podstawa działania każdej 
dużej i małej firmy. 

W tym miesiącu przekonałam się 
o dwóch rzeczach: nawet na praktykach 
nie zawsze jest z górki, ale mimo to w przy-
szłym roku na pewno wrócę i to nie tylko 
po to, żeby się dalej rozwijać, ale także dla 
wspaniałych ludzi, których można spotkać 
na każdym kroku. Do zobaczenia!

tekst natalia daMasiewicz praktykantka pbg s.a.
 

Najważniejsze jest zgranie, gdyż bez niego nie udałoby się nam 
tak szybko i dokładnie przekazywać rzetelnych informacji, 
a to podstawa działania każdej dużej i małej firmy. 
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Wyjątkowe projektowanie
PRojektowanie

Jesteśmy firmą, która zawsze 
stawiała na jakość, skuteczność i nowocze-
sność. Nowoczesność jest tą wartością, 
która sprawia, że jesteśmy innowacyjni, 
wyjątkowi i potrafimy korzystać z do-
świadczeń światowego rozwoju. Postęp 
techniczny sprawił, że wychodząc na-
przeciw naszym klientom, stworzyliśmy 
w Naszej firmie dział, który zajmuje się 
prezentacją projektów w formie wizuali-
zacji. Jest to doskonała forma wspoma-
gania konwencjonalnego projektowania 
CAD. Dzięki temu inwestor w ciekawy 

3DPostęp techniczny sprawił, że wychodząc naprzeciw naszym 
klientom, stworzyliśmy w Naszej firmie dział, który zajmuje się 
prezentacją projektów w formie wizualizacji. Jest to doskonała 
forma wspomagania konwencjonalnego projektowania CAD.

i nowoczesny sposób może zobaczyć, co 
zostanie stworzone na budowie.

Nowoczesna technologia wykorzy-
stywana w technikach 3D pozwala na 
oddanie fotorealistycznej wizualizacji 
projektu: wnętrza budynków, otacza-
jącego terenu czy symulacji procesów.

Wizualizacje te pozwalają na przedsta-
wienie przestrzennej wizji złożonych roz-
wiązań, szybką korektę błędów, animację 
niewidocznych procesów i urządzeń. 

Warto zaznaczyć, że innowację 
stworzyliśmy samodzielnie i zostali-

śmy wyróżnieni w branżowym maga-
zynie Hydrocarbon Processing.

Dla ciekawych podam, że projektuje-
my w 3D już od sześciu lat, sześć osób 
tworzy dział, a zamieszczona powyżej 
jedna z wizualizacji PMG Wierzchowice 
(powinno ich być dla równego rachunku 
również sześć, ale cóż…) tylko w niewiel-
kim stopniu pokazują jakość naszego 
projektowania. 

Jeśli chcecie zobaczyć rewelacyjne 
projekty w technice 3D – zapraszam do 
budynku K!

tekst hanna gajewska pbg s.a.
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Od wielu lat obserwujemy ciągły i dynamiczny wzrost ilości informacji, któ-
rą należy przetworzyć, aby otrzymać wiedzę zdatną do wykorzystania, a w efekcie 
końcowym pozwalającą na uzyskanie wymiernych korzyści. W przypadku przedsię-
biorstw skala przepływu danych, z jaką mamy do czynienia wymusza wdrażanie oraz 
systematyczną modernizację narzędzi informatycznych. System informatyczny pozwa-
la kontrolować praktycznie każdy element firmy wspomagając realizację procesów 
biznesowych w niej występujących. Należy jednak pamiętać, że pomimo ogromnych 
możliwości drzemiących w systemach informatycznych nadal są to tylko narzędzia, 
które należy umieć wykorzystywać. Z tego względu tak ważnym aspektem jest odpo-
wiednie przygotowanie pracowników do umiejętnego i efektywnego wykorzystywa-
nia dostarczanych narzędzi.

Szkolenia to główny sposób na zdobywanie potrzebnej wiedzy i umiejętności 
przez pracowników. Przeprowadzane są przez specjalnie do tego przygotowanych 
trenerów skoncentrowanych na skutecznym transferze wiedzy – będącym podsta-
wowym miernikiem efektywności szkoleń. O pozytywnym transferze wiedzy może-

Faktem jest, że posiadamy zaawansowane i dające ogromne możliwości systemy 
informatyczne, jednakże aby możliwe było wykorzystanie ich potencjału, konieczna 
jest dobra znajomość tych aplikacji – dlatego właśnie tak istotna jest rola szkoleń 
w całym procesie budowania wartości firmy. 

informatyczne

my mówić wtedy, gdy pracownik stosuje 
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 
szkolenia i potrafi je przenieść na swoje 
stanowisko pracy.

Szkolenia biznesowe realizowane dla 
pracowników Grupy PBG mają na celu 
odpowiednie przygotowanie pracow-
ników do umiejętnego i efektywnego 
wykorzystywania narzędzi, jakimi są sys-
temy informatyczne. Aby przeprowadza-
nie takich szkoleń było w ogóle możliwe, 
konieczne jest odpowiednie przygoto-
wanie trenerów. Tutaj w pierwszej ko-
lejności odpowiedzialność spoczywa 
na pracownikach PBG Avatia. Wdrażając 
lub wspierając procesy wdrożeniowe 
systemów biznesowych w Grupie PBG, 
jednym z zadań po naszej stronie jest 
pozyskanie wiedzy, która w dalszej kolej-
ności umożliwi prawidłowe zarządzanie 
i utrzymywanie uruchamianej aplikacji, 
a także pozwoli na przekazanie wiedzy 
potrzebnej do korzystania z aplikacji 
pracownikom naszej Grupy. Realizo-
wane są szkolenia z takich systemów 
jak Oracle, Sage Forte (Symfonia), 

tekst łuKasz bachorz pbg avatia
 

dla pracowników Grupy PBG
szkolenia Biznesowe
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Należy […] pamiętać, że pomimo ogromnych możliwości 
drzemiących w systemach informatycznych, nadal są to tylko 
narzędzia, które należy umieć wykorzystywać. Z tego względu 
tak ważnym aspektem jest odpowiednie przygotowanie pra-
cowników do umiejętnego i efektywnego wykorzystywania 
dostarczanych im narzędzi.

O pozytywnym transferze wiedzy możemy mówić wtedy, gdy 
pracownik stosuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szko-
lenia i potrafi je przenieść na swoje stanowisko pracy.

Vdesk, Flota czy Hyperion Planning. 
W przypadku systemów zintegrowa-
nych możemy wyróżnić poszczególne 
obszary takie jak Finanse i Księgowość, 
Logistyka/Handel, Kadry i Płace czy 
Projekty. Zgodnie z przyjętą polityką sta-
ramy się równocześnie kształcić liderów 
w poszczególnych obszarach po stronie 
poszczególnych spółek z Grupy, tak by 
kompetencje i doświadczenie jak naj-
efektywniej były propagowane wśród 
pracowników. 

W rezultacie już dzisiaj część szkoleń 
biznesowych przeprowadzana jest sa-
modzielnie przez wspomnianych liderów 
obszarów poszczególnych spółek z gru-
py lub przy wsparciu pracowników PBG 
Avatia. Jest to jeden z dowodów na to, 
że transfer wiedzy pierwotnie od dostaw-
cy oprogramowania do pracowników 

PBG Avatia, a dalej do liderów obszarów 
i pracowników przebiega prawidłowo. 
Na koniec warto dodać, że już na tym 
etapie nasza Grupa czerpie wymierne 
korzyści dzięki ograniczeniu kosztów 
szkoleń w stosunku do sytuacji, w któ-
rej musiałyby być one realizowane przez 
firmy zewnętrzne.

Faktem jest, że posiadamy zaawanso-
wane i dające ogromne możliwości syste-
my informatyczne, jednakże aby możliwe 
było wykorzystanie ich potencjału, ko-
nieczna jest dobra znajomość tych apli-
kacji – dlatego właśnie tak istotna jest 
rola szkoleń w całym procesie budowa-
nia wartości firmy. 

Pamiętaj! Jeśli nie wiesz, jak coś 
zrobić w systemie, chcesz efektywniej 
wykorzystywać narzędzia, zgłoś się do 
nas lub do lidera swojego obszaru!

Powyżej na zdjęciu zespół spółki PBG Avatia w pełnym 

składzie.

Przypominamy, że nazwa naszej spółki informatycznej 

zmieniła się 22 lipca 2011 r. (wcześniej Avatia sp. z o.o.), 

a od sierpnia cały 37 osobowy zespół znaleźć możecie 

w budynku E1 (więcej o otwarciu nowego biura PBG 

Avatii piszemy na stronie 58)
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SCCM to system do centralnego 
zarządzania infrastrukturą informatycz-
ną (System Center Configuration Mena-
ger), który jest wdrażany w Wysogotowie. 
Dzięki niemu proces instalacji systemu 
operacyjnego i oprogramowania 
na stacjach roboczych został zauto-
matyzowany. Co więcej możliwe jest 
przygotowywanie wielu komputerów 
jednocześnie.

Obsługa programu jest prosta, wystar-
czy podłączyć komputer do specjalnie 
przygotowanej sieci i uruchomić go. Na-
stępnie konieczne jest wybranie jednej 
z wcześniej przygotowanych przez ad-
ministratora wersji systemu. Dalsza część 
operacji przebiega automatycznie. Po jej 
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Bvortal IT Korporacyjne został stworzony z myślą 
o efektywniejszej komunikacji pomiędzy PBG Avatia a użyt-
kownikami systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej.

Na stronie tej znajdziecie Państwo bieżące informacje o sys-
temach informatycznych, aktualne komunikaty o planowanych 
przerwach serwisowych, statusie prac nad usuwaniem ewen-
tualnych awarii, instrukcje do systemów, zakres i zasady usług 
świadczonych przez zespół PBG Avatia. Dowiecie się również 
Państwo, nad jakimi projektami pracujemy z naszymi klientami 
i co się w nich dzieje. Za pomocą tego portalu będziemy rów-
nież dzielić się z Państwem użytecznymi ciekawostkami i infor-
macjami z zakresu IT.

Jak znaleźć Bvortal IT Korporacyjne? Należy wybrać z menu 
Bvortal --> IT Korporacyjne. Co w poszczególnych sekcjach?

W sekcji Systemy/Instrukcje mają Państwo możliwość logo-
wania się do systemów biznesowych używanych w Państwa 
firmach. Znaleźć tu można również wszystkie instrukcje, które 

Maciej Ciesielski, dyrektor wsparcia użytkownika, już po przeprowadzce w budynku E1

system center configuration

Przygotowanie od podstaw stacji roboczej do pracy w sieci Grupy PBG, 
to instalacja systemu operacyjnego wraz z poprawkami oraz podstawowego  
pakietu oprogramowania. To cenny czas poświęcony na wykonywanie czynności, 
która dotychczas powtarzana była niemal codziennie, przez co stała się monotonna. 
To czas, który potrzebny jest na realizację bieżących zgłoszeń.

zakończeniu pozostaje już tylko dosto-
sowanie komputera do indywidualnych 
potrzeb użytkownika.

System SCCM umożliwia również 
zdalną instalację oprogramowania na 
podłączonych do sieci stacjach robo-
czych. Nie jest do tego wymagane bez-
pośrednie podłączenie się pracownika 
spółki PBG Avatia, a cały proces odbywa 
się w tle. Użytkownik jest informowany 
o planowanej instalacji i ma możliwość 
odłożenia jej w czasie. Opcja ta będzie 
bardzo przydatna przy aktualizacji opro-
gramowania czy wdrażaniu nowego 
oprogramowania na dużej ilości kom-
puterów, a także przy jednostkowych in-
stalacjach na pojedynczych maszynach. 

sccM
ManaGer

Obecnie powyższa funkcjonalność jest 
już w fazie testów i konfiguracji. Zostanie 
wkrótce wdrożona do środowiska siecio-
wego.

Oprogramowanie SCCM ma pomóc 
w planowanej w pierwszym kwartale 
2012 roku migracji standardu systemu 
operacyjnego z Microsoft Windows XP 
do Microsoft Windows 7. Wszystkie 
stacje w ramach Grupy zostaną zuni-
fikowane pod względem systemów 
operacyjnych oraz oprogramowania 
biurowego i pomocniczego.

We wdrażaniu tego systemu udział 
biorą Jakub Adamski oraz Marek Rum-
plewicz z naszej Spółki. Życzymy im po-
wodzenia w realizacji tego projektu!

tekst Daniel zielińsKi pbg avatia
 tekst aneta wiśniewsKa-PoPiel pbg avatia

 

Bvortal  
it korporacyjne

Druga połowa tego roku przyniosła nam – informatykom w Grupie PBG wiele zmian; 
przeprowadziliśmy się do budynku E (więcej na ten temat piszemy na stronie 58), 
zmieniliśmy nazwę, a także utworzyliśmy Bvortal IT Korporacyjne!

do tej pory znajdowały się na Stronie IT. Co więcej, w przypadku 
awarii/przerwy serwisowej któregokolwiek z systemów po klik-
nięciu na odpowiedni system pojawi się również stosowny 
komunikat. W sekcji Informacje o usługach znajdą Państwo, 
z podziałem na poszczególne spółki, wszystkie Karty Usług, 
które określają zakres oraz parametry, jakie są gwarantowane 
w ramach poszczególnej usługi dla każdej ze spółek.

W sekcji Szkolenia znajdą państwo dokładne programy szko-
leń, jakie są proponowane przez PBG Avatia oraz informacje, 
w jaki sposób kontaktować się z Zespołem Szkoleń PBG Avatia 
w celu uzyskania dodatkowych informacji, jak również zgłosze-
nia się na dane szkolenie. W sekcji Nasze standardy mogą Pań-
stwo dowiedzieć się trochę więcej o światowych standardach, 
w oparciu o które PBG Avatia działa w zakresie realizacji usług 
wsparcia i realizacji projektów. W sekcji FAQ (Frequently Asked 
Question) staraliśmy się umieścić najczęściej zadawane przez 
użytkowników pytania oraz odpowiedzi na nie.Fo

t. 
 K

in
ga

 O
w

si
an

 



listopad 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    listopad 2011

4544

Akademia 
Języków 
Obcych 

W roku szkolnym 2011/2012 w Grupie 
Kapitałowej PBG zaczęła funkcjonować 
akademia Języków obcych Grupy PBG, 
będąca kontynuacją dotychczasowej 
Szkoły Językowej. Akademia Języków 
Obcych zgodnie z tradycją umożliwia 
naszym pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji poprzez naukę języków 
obcych.

Grupy PBG

NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Our School is cool 
We’re glad we’re here! 
It 's time to start 
A new school year.

AKADEMIA JęZYKóW OBCYCH  
GRUPY PBG W LICZBACH

Liczba zgłoszeń do Akademii – 214 
osób (łącznie – wszystkie wybrane 
języki):

 » j. angielski: 183 osoby,
 » j. hiszpański: 7 osób,
 » j. niemiecki: 8 osób,
 » j. włoski: 8 osób,
 » j. rosyjski: 7 osób.

Liczba lektorów prowadzących  
zajęcia: 20 osób

We’ll follow rules 
And have some fun. 
Welcome, welcome 
E-v-e-r-y-o-n-e!”*

Zajęcia odbywają się w godzi-
nach pracy, a część kosztów pokrywana 
jest przez pracodawcę.

Od września rozpoczęliśmy współ-
pracę z warszawską Szkołą Językową L² 
– Language Consulting. Szkoła L² to po-
łączenie długoletniej tradycji i innowa-
cyjnego podejścia do nauczania języków 
obcych.

Oprócz wykwalifikowanej kadry 
nauczającej, Szkoła L² oferuje Platformę 
e-learingową – wszechstronne narzędzie 
umożliwiające rozwijanie wszystkich 
sprawności językowych za pośrednictwem 
komputera posiadającego dostęp do 
internetu.

Rozpoczynając współpracę z Grupą 
PBG Szkoła Językowa L² przeprowadziła 
analizę potrzeb językowych (były to ust-
ne i pisemne testy).

Celem było szczegółowe określenie 
rzeczywistych potrzeb, wymagań i moż-
liwości wszystkich osób, które zgłosiły się 
do Akademii Języków Obcych Grupy PBG.

3 października odbyła się inaugu-
racja roku szkolnego zorganizowana 
przez Fundację PBG.

Na tę uroczystość zaprosiliśmy przed-
stawicieli Szkoły Językowej L²: Pana Pre-
zesa – Andreasa Roithnera, metodyka 
– Łukasza Sennika, koordynatora – Mag-
dalenę Szeląg-Jedlińską oraz lektorów.

Podczas tego spotkania mieliśmy 
okazję zapoznać się ze stosowaną 
metodyką nauczania oraz działaniem 
platformy e-learningowej. 

W środę 5 października rozpoczęły się 
zajęcia językowe. 

Aktualnie zajęcia odbywają się w Wy-
sogotowie i Wierzchowicach.

*źródło internet 

W najbliższym czasie naukę języków 
obcych rozpoczną osoby pracujące 
w Świnoujściu oraz Sowiej Górze.

Pierwsze zajęcia z j. angielskiego. Dzień nauczyciela, 14 października 2011 r.

tekst joanna Mellerowicz fundacja pbg
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about...
tekst michał maćKowiaK pbg s.a.

opracowanie małgorzata wiśniewsKa fundacja pbg

think 
What others 

About Polish

The language is completely nuts. What 
strange letters! How do you pronoun-
ce “Wszystkiego najlepszego” anyway? 
I never imagined I would even come in 
contact with the language. Italian, French 
and even Japanese were more important 
to me. But now I thank fate for introdu-
cing me to Polish. 

When I came to the eastern German 
city of Frankfurt/Oder for a year to do 
a foreign exchange, I wanted above all 
to improve my German. But living there 
at the border with Poland you should 
speak at least a little Polish… and 
at the university they were offering it. 
I went back and forth. Isn’t it too hard? 
Could I do it? I reasoned that I had time 
to at least get a passing mark. 

So I signed up for Basic Polish 1A. The 
pronunciation turned out to be not that 
hard at all. I found out that Polish was 
almost like Russian, except that it uses 

our alphabet – even though it’s a Slavic 
language. I found that very interesting.

The Poles I’ve met are very nice and 
have always been helpful. I also find the 
country and the culture to be really fas-
cinating. 

A year and a half later I still want to learn 
more Polish. I want to get to know the 
beauty of a culture like the Polish one 
closer up.

David, from Bogotá, Colombia, passed 
both semesters of Polish with the highest 
marks. 

About Dutch

Dutch is an underdog of the European 
language set. It suffers from something 
of an image problem, much like the co-
untry and its people, a less an obvious 
choice in the language learning stakes 
than its more widely spoken, sexier co-

usins, English, German or French, or exo-
tica like Japanese or Mandarin. I started 
learning Dutch because my significant 
other (husband) is from Zeeland, in the 
south of the Netherlands, but I’ve realised 
along the way that the Dutch language 
has plenty of charm of its own. 

Worldwide more than 30 million peo-
ple speak Dutch, not just in Holland but 

in Belgium, South Africa, the South Pacif-
ic and South America. And English words 
of Dutch origin are countable in the thou-
sands. Cookie, biscuit and many, many 
seafaring terms: dok = dock; boei = buoy, 
jacht = yacht; schipper = skipper. 

Dutch grammar is much less daunt-
ing than German, the spelling is more 
logical than English but the pronuncia-

tion is, let’s be honest, a challenge. The 
easiness of mastering the 13 vowels and 
four diphthongs depends on where you 
come from – if you’re a native Swiss-
German, Norwegian or Hebrew speak-
er, you’ll pick it all up more quickly. It’s 
been described as “A nearly fatal throat 
disease” for the guttural, throat constrict-
ing ‘sch’s and ‘g’s. 

I’ve been visiting the Netherlands 
on and off for years, but I’ve yet to nail 
the pronunciation of the beach district 
where we regularly stay, Scheveningen 
or, embarrassingly, my significant other’s 
surname. Fortunately, the Dutch are a for-
giving lot and indulge my mutilations 
of the language with good humour.

Janet from Tasmania, Australia.

Budowa LMG to jedna z realizacji PBG, w której pracownicy wykorzystują swoją znajomość języków obcych. Na zdjęciu powyżej instalacja aminowa, służąca do usuwania siarkowodoru 
z gazu, wybudowana przez włoskiego konsorcjanta – firmę KTI

Dear readers, PBG Group’s employees. What you may 
see in front of you is the first part of the text that has been 
sent to you through us, by Mrs. President Małgorzata 
Wiśniewska. Go back and read what others think about 
learning languages. Translate the text, send an e-mail 
to editorial office (redakcja@fundacjapbg.pl), and we 
will reward the best translation!

NAUKA PRZEZ ROZRYWKĘ NAUKA PRZEZ ROZRYWKĘ

stories about 
learning – part one4 

the lingo

http://www.americangirlsareeasy.com/book/2003/04/dutch_men.php
http://www.livius.org/dutchhistory/language.html
http://www.livius.org/dutchhistory/language.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheveningen
mailto:redakcja@fundacjapbg.pl
http://blog.babbel.com/four-stories-about-learning-the-lingo/
http://blog.babbel.com/four-stories-about-learning-the-lingo/
http://blog.babbel.com/four-stories-about-learning-the-lingo/
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Rozmowa z Panią Marią 
Lichtańską – dyrektorem, 
wychowawcą dzieci 
z Ochronki „Jurek”

Skąd pomysł na Ochronkę?

Idea, którą się kierowaliśmy, zaczerpnię-
ta została z życia i działalności Błogosła-
wionego Edmunda Bojanowskiego. To, 
co zaczerpnęliśmy z jego idei, to przede 
wszystkim wielostronne spojrzenie na 
problemy dzieci opuszczonych i osa-
motnionych. Pomoc Bojanowskiego nie 
ograniczała się bowiem do zaspokojenia 
potrzeb materialnych dzieci (jedzenie 
+ dach nad głową), choć niewątpliwie 
uznawał je za bardzo ważne, troszczył 
się także o rozwój intelektualny sierot 
– w jego Ochronkach miała miejsce in-
tensywna edukacja, ale przede wszyst-
kim zadbał o rozwój duchowy swoich 
podopiecznych, ich katechizację. Drugą 
ważną ideą było silne przekonanie Bo-
janowskiego, że najskuteczniej można 
pomóc człowiekowi biednemu, pora-
nionemu wewnętrznie, w tym wypadku 
dziecku osamotnionemu, wtedy gdy się 
z nim w tym cierpieniu trwa. A tego – 
miałyśmy wrażenie – brakowało w prze-
ludnionych, dużych domach dziecka. 

Kiedy zatem dokładnie powstała 
Ochronka?

Ochronka „Jurek” powstała na mocy de-
cyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 
5 października 1991 roku, a swoją ofi-
cjalną działalność rozpoczęła 1 lutego 
1992 roku. Była to pierwsza, tak mała, 
niepubliczna placówka opiekuńczo-
-wychowawcza w Polsce. Początkowo 
funkcjonowała w Krośnie koło Mosi-
ny w prywatnej nieruchomości jednej 
z założycielek, z którą wspólnie przez 
siedem lat prowadziłyśmy placówkę. 
Powstanie i funkcjonowanie Ochronki, 
w pierwszych latach jej istnienia, była 

możliwa dzięki dużemu zaangażowa-
niu jej założycieli i licznej pomocy ze 
strony ludzi dobrej woli. Pomagali nam 
wówczas sąsiedzi, organizacje społecz-
ne, księża, ośrodki pomocy społecznej, 
właściciele firm. Dotację z Kuratorium 
Oświaty i Wychowania na funkcjonowa-
nie placówki otrzymałyśmy od 1 stycznia 
1993 roku.

Co było dalej?

W styczniu 2001 roku działalność Ochron-
ki została przeniesiona z Krosna do Bara-
nowa w okolicach Poznania. W lutym 2002 
roku naszą działalnością zainteresowali się 
Państwo Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy. 
To oni zaproponowali nam przeniesienie 
Ochronki do ich prywatnej nierucho-
mości znajdującej się w Poznaniu przy 
ulicy Ochota 15. Od 1 stycznia 2004 roku 
z domu na ulicy Ochota korzystamy nie-
odpłatnie, a firma Państwa Wiśniewskich 
przekazuje systematycznie na rzecz naszej 
placówki dotacje na pokrycie opłat za me-
dia. Naszą działalność na terenie Poznania 
od samego początku docenił Urząd Mia-
sta, a konkretnie Wydział Zdrowia i Polity-
ki Społecznej, który przyznał dotację na 
funkcjonowanie Ochronki.

Jaka jest procedura zanim 
dziecko trafi do Waszej 
Ochronki? 

Zwykle „domowe” problemy ujawniają się 
gdy dziecko idzie do szkoły/przedszkola. 
Wówczas pedagodzy zgłaszają problem 
do sądu. Sąd wysyła kuratora, który bada 
sprawę, często dając rodzicom „drugą 
szansę”. Na ogół trwa to kilka miesięcy. 
Jednak gdy są dowody na to, że wobec 
dziecka stosowana jest różnego rodzaju 
przemoc, sąd może zastosować tryb na-
tychmiastowy odebrania dziecka. Wów-
czas dziecko umieszczane jest w tzw. 
„grupie interwencyjnej”, działającej przy 
domu dziecka. Pozostaje tam przez około 
3 miesiące do rozwiązania sprawy.

Co dalej dzieje się z dziećmi?

Następnie – gdy zapada decyzja o ode-
braniu dziecka rodzicom biologicznym, 
sprawa trafia do MOPR (Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie), który jest 
„łącznikiem” między potrzebującymi 
dziećmi, a placówkami, w których moż-
na je umieścić. Jeśli w Ochronce mamy 
wolne miejsce, informujemy o tym MOPR 
i zwykle w przeciągu miesiąca nowy wy-
chowanek trafia do naszego domu. 

CSR PO LUDZKU CSR PO LUDZKU

OChRONkA
„Jurek”

Już na studiach gromadziliśmy się i spontanicznie staraliśmy się pomagać dzieciom 
z domów dziecka. Zabieraliśmy je na wycieczki, do kin. Jednak wiedzieliśmy, że to za 
mało. Marzyło nam się robienie dla dzieci czegoś więcej. Wspólnie z koleżanką 
rzuciłyśmy pracę, nasze mieszkania i kupiłyśmy mały dom na wsi. Otworzyłyśmy tam 
coś na kształt małego niepublicznego domu dziecka. W Polsce był to precedens. 
Tego typu placówki funkcjonowały wówczas jedynie np. w Kilonii. Nie wiedziałyśmy 
do końca, jak ma funkcjonować nasz dom, wiedziałyśmy natomiast, jaki chcemy 
osiągnąć cel. Przebywając w różnych domach dziecka, obserwując to, co się tam 
działo, miałyśmy poczucie, że nie jest to najlepsze rozwiązanie dla dzieci. Fo
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Jak wygląda rozwój takich 
pokrzywdzonych dzieci?

U dzieci, które trafiają do Ochronki i in-
nych domów dziecka, bardzo często ob-
serwujemy symptomy choroby sierocej 
lub klasyczne jej objawy, między innymi 
ssanie kciuka, często słaby rozwój fizycz-
ny i psychiczny, nadpobudliwość, brak 
koncentracji, agresja oraz zamknięcie się 
w sobie. Podłożem wszystkich tych wspo-
mnianych cech jest odczuwany przez 
dziecko brak miłości od osób najbliż-
szych (rodziców), niepokój wewnętrzny. 
Zaobserwowaliśmy, że jeżeli dziecko nie 
przychodzi do Ochronki z symptomami 
choroby sierocej, to nie nabywa jej pod-
czas pobytu w naszym domu. Dzieje się 
tak dzięki rodzinnopodobnym warun-
kom, jakie staramy się stworzyć w naszej 
Ochronce.

Ile dzieci może przebywać 
w waszym domu?

W Ochronce może przebywać 6 dzieci. 
Obecnie są dzieci w wieku od 10 do 18 
roku życia, ale do naszej placówki przyj-
mujemy też dzieci młodsze.

Ilu dzieciom udało Wam się do 
tej pory pomóc?

Do tej pory pomogliśmy 46 dzieciom, 
z których 15 wróciło do rodziny natural-
nej, 15 zostało adoptowanych, 8 umieści-
liśmy w rodzinach zastępczych, 1 dziecko 
zostało przeniesione do innej placówki, 1 
dziecko usamodzielniliśmy, a 6 oczekuje 
obecnie w ochronce na rozwiązanie swo-
jej sytuacji życiowej.

Do jakiego wieku dzieci mogą 
przebywać w Waszej placówce?

Jeśli dziecko rozpocznie naukę przed 
18 r.ż. może pozostać u nas aż do skoń-
czenia szkoły. 

Kto na co dzień opiekuje się 
dziećmi?

Opieka nad dziećmi sprawowana jest 24 
godz./dobę. W sumie zatrudnionych jest 
4 wychowawców w ramach 40-godzin-
nego etatu. Dzieci przebywają w naszym 
domu w warunkach zbliżonych do ro-
dzinnych, chociaż trzeba wyraźnie pod-
kreślić, że Ochronka nie chce zastąpić 
dziecku rodziny. Pragniemy jedynie, aby 

dzieci w godnych warunkach, w poczuciu 
bezpieczeństwa oczekiwały na rozwiąza-
nie ich sytuacji życiowej i prawnej.

Co sprawia Wam największe 
trudności?

Brak poczucia własnej wartości, poczucie 
odtrącenia, braku miłości (często obecne 
niestety wśród naszych wychowanków) 
sprawiają, że musimy toczyć nieustanną 
walkę o nich, o to, aby odnalazły na nowo 
sens życia, działania i uczenia się.

Jaki rodzaj wsparcia jest Wam 
najbardziej potrzebny? Co 
sprawia, że dzieci choć na 
chwilę zapominają o trudnych 
przeżyciach?

Otrzymywane od pracowników Grupy 
PBG paczki świąteczne sprawiają naszym 
wychowankom bardzo wiele radości. 
W tym miejscu pragnę za nie wszystkim 
bardzo serdecznie podziękować. Nie 
ukrywam, że nasze dzieci marzą o tym, 
aby nie wyglądać inaczej od swoich ró-
wieśników. Marzą więc o firmowej odzie-
ży i obuwiu, na które nas (jako instytucji) 

nie stać. Jak to młodzi ludzie – marzą też 
o przeżyciu czegoś niezapomnianego, np. 
o tym, aby uczestniczyć w zorganizowa-
nym, ciekawym wyjeździe wakacyjnym. 
Marzą także o tym, aby móc spędzić, np. 
urodziny wspólnie ze swoimi kolegami 
i koleżankami. Nie chcą ich jednak zapro-
sić (jak to się zwykle dzieje) do siebie do 
domu, bo wstydzą się tego, że nie mają 
normalnego domu, że są z Ochronki. 
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie przeja-

wy dobroci skierowane w naszą stronę. 
W imieniu swoim i dzieci bardzo dzię-
kujemy Grupie PBG za przekazane dary: 
zestaw komputerowy, pomoce naukowe 
oraz artykuły spożywcze i chemiczne. 
Dziękujemy także za środki na zakup 
nowego samochodu osobowego, który 
ułatwia nam dowożenie dzieci do szkół, 
lekarzy i ośrodków terapeutycznych.

Ile jest takich placówek 
w Poznaniu? Gdzie potrzebujące 
dzieci mogą znaleźć wsparcie?

Potrzebujące dzieci w rejonie poznań-
skim mogą znaleźć pomoc w kilku 
ośrodkach, m.in. w domu dziecka przy ul. 
Pamiątkowej, przy ul. Swoboda – z który-
mi współpracujemy, ale także w domach 
prowadzonych przez siostry zakonne, 
w Pogotowiu opiekuńczym-prowadzo-
nym przez Salezjanów oraz w rodzin-
nych domach dziecka. Towarzystwo 
Przywracania Rodziny, w ramach które-
go działamy, prowadzi także w Poznaniu 
Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno-Me-
diacyjny „Pro Familia” oraz Ochronkę 
„Franciszek” w Obornikach.

Czym zatem różni się Ochronka 
„Jurek” od pozostałych 
wymienionych placówek?

Ochronka jest jakby „pomostem”, czymś 
pomiędzy. Najlepiej jeśli jest to przywró-
cenie dziecka rodzinie naturalnej, a jeśli 
nie ma takiej możliwości przygotowanie 
go do życia w rodzinie zastępczej. Gdy 
zapada decyzja o umieszczeniu dziecka 
w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej, 
przygotowujemy je do zaakceptowania 
tego faktu. Wyjaśniamy dzieciom wiele 
trudnych sytuacji z ich życia, pracujemy 
nad odzyskaniem równowagi emocjo-
nalnej.

Jak państwo polskie radzi sobie 
z problemem potrzebujących 
dzieci? Jakie ustawy wciela 
w życie?

Obowiązującym dla nas dokumentem, 
który wytycza nam normy i zasady dzia-
łania jest „Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych”. Ponadto 
państwo polskie w czerwcu 2011 roku 
wprowadziło nową formę pomocy dla 

CSR PO LUDZKU CSR PO LUDZKU

W imieniu swoim i dzieci 
bardzo dziękujemy Grupie PBG 
za przekazane dary: zestaw 
komputerowy, pomoce nauko-
we oraz artykuły spożywcze 
i chemiczne. Dziękujemy także 
za środki na zakup nowego 
samochodu osobowego, który 
ułatwia nam dowożenie dzieci 
do szkół, lekarzy i ośrodków 
terapeutycznych.
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rodzin biologicznych niewydolnych 
wychowawczo oraz nowe zasady zakła-
dania i wynagradzania rodzin. „Ustawa 
o pieczy zastępczej” wejdzie w życie 
z dniem 1 stycznia 2012 roku. Istotnym 
jej elementem jest wprowadzenie roz-
budowanego systemu profilaktyki oraz 
intensyfikacja działań na  rzecz rodziny 
wychowującej małoletnie dzieci, przeży-
wającej trudności.

CSR PO LUDZKU 

Jakie są plany związane 
z polityką rodzinną 
i opieką nad dziećmi z rodzin 
potrzebujących?

Do roku 2014 w domach dziecka nie 
będą mogły przebywać dzieci poniżej 
7 roku życia, a do roku 2020 – poniżej 
10 roku życia. Chodzi o to, aby młodsze 
dzieci znajdowały pomoc i opiekę w ro-
dzinach zastępczych. 

Czy z perspektywy prawie już 
20 lat-może Pani powiedzieć, 
że Ochronka „Jurek” jest tą 
placówką z Waszych młodzień-
czych marzeń? Czy tak właśnie 
wyobrażałyście sobie miejsce, 
najbardziej zbliżone do natural-
nego miejsca, w którym powinno 
żyć i rozwijać się dziecko?

Za główny cel Ochronka stawiała i stawia 
sobie przywrócenie dziecka rodzinie. 

Tam gdzie jest to możliwe, staramy się 
w pierwszej kolejności o powrót dziec-
ka do rodziny naturalnej, a w sytuacjach 
gdzie powrót jest niemożliwy, przygoto-
wujemy dziecko do przejścia do rodziny 
zastępczej lub adopcyjnej. Kierując się 
tą zasadą przez wszystkie lata, mogę 
z radością powiedzieć, że w wielu przy-
padkach nam się to udało. Udało nam się 
„uratować” dzieci, które ośmielę się na 
stwierdzenie – bez naszej pomocy, nie 
byłyby tym, kim są teraz. To uważam za 
swój sukces życiowy. 

Dziękuję serdecznie za poświęcony 
czas i przybliżenie wzruszającej historii 
o bezinteresownej pomocy innym, często 
kosztem siebie.

Rozmowę z wychowawcą i dyrektorem 
Ochronki „Jurek” w październiku 2011 roku 
przeprowadziła Magdalena Kaniewska (ko-
ordynator ds. CSR). 

Ochronka jest jakby „pomo-
stem”, czymś pomiędzy. Najle-
piej jeśli jest to przywrócenie 
dziecka rodzinie naturalnej, 
a jeśli nie ma takiej możliwo-
ści, przygotowanie go do życia 
w rodzinie zastępczej.

CSR PO LUDZKU

Tegoroczna XXI. Sparta-
kiada odbyła się w Warszawie, bowiem 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawa obchodzi 
rok jubileuszowy, w którym świętuje 
125-lecie powstania firmy. Po raz pierw-
szy woda ze Stacji Filtrów przy ul. Koszy-
kowej popłynęła w 1886 r.

W piątek, 26 sierpnia 2011 r., odbyło 
się uroczyste otwarcie Spartakiady 
nawiązującej do tradycji olimpijskiej. 
Zapalono znicz olimpijski gromadząc na 
tę okoliczność ponad 53 drużyny, startu-
jące w ok. 20 dyscyplinach sportowych. 
Na to wydarzenie organizatorzy wybrali 
obiekty i rozległe tereny Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego na warszaw-
skim Ursynowie. Całość Imprezy popro-
wadził polski zapaśnik, mistrz świata 

Spartakiadę Pracowników 
Wodociągów!

W sierpniu Fundacja PBG sponsorowała Ogólnopolską Spartakiadę Pracowników 
Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego, będącą cyklicznym 
wydarzeniem organizowanym przy współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągów 
Polskich w różnych miejscach Polski. Współpraca w wielu obszarach działalności 
firm wchodzących w skład Grupy PBG z MPWiK przyniosła do tej pory wiele wspólnie 
realizowanych inwestycji na terenie całego kraju. 

i Europy, wicemistrz olimpijski, trener 
i sędzia zapaśniczy – Andrzej Supron. 

Ze względu na dużą liczbę uczestni-
ków (ok. 1500 osób) oraz wielość konku-
rencji Spartakiadę podzielono na trzy dni. 
Sportowców nie opuszczał dobry humor 
oraz chęć zwycięstwa. Rywalizacja mo-
mentami była zacięta, ale i bardzo cieka-
wa dla wszystkich kibiców, trudno było 
się dopatrzyć amatorszczyzny w rozgryw-
kach; widać było pełne zdyscyplinowanie, 
a u co poniektórych wręcz, wcześniejsze 
przygotowania do Spartakiady. Po cało-
dniowych zmaganiach sportowych dla 
uczestników oraz zaproszonych gości 
przygotowano imprezę integracyjną pod 
chmurką, z cateringiem oraz z prawdziwą 
niespodzianką w postaci „silent disco” – 
dyskoteki w słuchawkach. 

To wielki zaszczyt, że mogliśmy wes-
przeć finansowo tak wyjątkowy Jubileusz 
i świętować razem z Naszym kontrahen-
tem w atmosferze sportowej zabawy 
i rywalizacji Fair Play, od 125 lat zakorze-
nionej w tradycjach Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

tekst alicja arszennik prg metro

sPonsoruJeMy 

Od redakcji: 
Przypominamy, że PRG Metro wraz 
z Hydrobudową 9 budują kolektor 
do Czajki.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapasy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
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ORŁA BIELIKA
ochrona 

We wrześniu 2011 r. Grupa PBG reprezentowana przez Fundację PBG włączyła się 
w Projekt ochrony orła bielika. Wówczas udzielone zostało wsparcie finansowe na 
akcję ratowania ptaka, który w wyniku silnej wichury wypadł z gniazda. Mało kto wie, 
że na terenie prowadzonej przez Grupę PBG budowy kopalni ropy naftowej i gazu 
ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów też gniazduje para orłów bielików.

tekst tadeusz Mizera prezes zarządu koo

Współpraca z Komitetem Ochrony Orłów

Współpraca rozpoczęta z Komitetem Ochrony Orłów (KOO) będzie 
kontynuowana, gdyż doskonale wpisuje się w naszą strategię zrówno-
ważonego rozwoju. Chcemy bowiem dbać o środowisko naturalne i po-
zostawiać je dla przyszłych pokoleń w jak najmniej zmienionej formie. 

Dlaczego Komitet Ochrony Orłów? Zarząd PBG uznał, że jest 
to organizacja, której działalność i prowadzone badania warto 
wspierać. KOO jako nieformalna grupa powstał już blisko 30 lat temu, 
tj. w 1981 r. Skupia ok. 550 członków z całej Polski - wybitnych 
specjalistów, zajmujących się ochroną i badaniami ptaków drapieżnych. 
Dociera do wszystkich polskich nadleśnictw, których jest ok. 440. 

W latach 80. uwaga KOO skoncentrowana była na ścisłej ochronie 
miejsc gniazdowania szczątkowej populacji tego gatunku. Aktualnie 
głównym celem projektu jest eliminowanie czynników, które mogą 
ograniczać dalszy wzrost liczebności i możliwości ekspansji bielika.

Magdalena Kaniewska, koordynator ds. CSR

Kobieta w tańcu, koń w galo-
pie i statek pod pełnymi żaglami. To trzy 
synonimy piękna według Honoriusza 
Balzaka. Pisarz zaprzątnięty poznawa-
niem uroków życia, nie zdołał poznać 
tego czwartego – widoku szybującego 
orła. Możliwość obserwacji tego maje-
statycznego ptaka w jego środowisku 
naturalnym dostarcza ogromnych emo-
cji. Pracownicy LMG mają sposobność 
oglądania ich na co dzień. W tym roku 
„ich” orły dochowały się dwojga młodych.

Orzeł bielik, © Terry Pickford

skrzydła. Ptaki młodociane są ciemno ubarwione. W miarę do-
rastania jaśnieją i około 5. roku życia są już podobne do rodzi-
ców. Bieliki należą do kategorii ptaków długowiecznych. Mogą 
osiągnąć wiek ponad 40 lat. Tworzą trwałe pary, które starają 
się odchować co roku jedno lub dwa młode (a w sprzyjających 
warunkach czasami nawet trojaczki).

Środowisko

Bielik jest gatunkiem ściśle związanym ze środowiskiem wod-
nym. Preferuje okolice jezior i stawów rybnych oraz doliny 
rzeczne. Zimą skupia się nad rzekami i zalewami. Gniazdo 
umieszcza na starych drzewach i często użytkuje je przez wiele 
lat – niekiedy nawet przez kilkadziesiąt. Najstarsze znane mi 
osobiście gniazdo jest zasiedlane corocznie od co najmniej 35 
lat. Gniazdo użytkowane przez wiele lat jest systematycznie 
rozbudowywane i osiąga rozmiary dochodzące do 4 m wyso-
kości i 2,5 m średnicy, a jego masa może wynieść nawet tonę! 

Ochrona

Orzeł bielik jest gatunkiem prawnie chronionym. Szczególnej 
ochronie podlega też jego gniazdo. W promieniu 200 m od nie-
go tworzone są strefy ochronne. W ciągu całego roku zabronio-

Bielik (Haliaeetus albicilla L.) jest największym współcześnie 
gniazdującym gatunkiem ptaka w Polsce. Wielkość jego skrzydeł 
jest znacznie większa niż rozpiętość ramion rosłego mężczyzny. 
Samice osiągają masę ciała 5 kg, niekiedy ponad 6 kg. Rozpiętość 
ich skrzydeł dochodzi do 250 cm. Samce są wyraźnie mniejsze 
(odpowiednio ok. 4 kg i 215-225 cm). 

CSR PO LUDZKU 

Zaledwie 100 lat temu obawiano 
się, czy ten gatunek przetrwa. Wymarł 
w wielu krajach Europy. Szczątkowa 
populacja zachowała się tylko w delcie 
Odry i na Pojezierzu Mazurskim. Zaprze-
stanie prześladowań przyczyniło się do 
odbudowy populacji. Obecnie Polskę 
zasiedla jedna z najprężniejszych popu-
lacji szacowana na około 1000 par. Jest 
to niestety nadal bardzo mała liczba. Dla 
porównania, uważany za gatunek rzadki 
bocian biały gniazduje u nas w liczbie 

od 40 000 do 50  000 par! W większości 
krajów Europy nie ma go wcale lub wy-
stępują tylko nieliczne pary, na przykład: 
Holandia 2 do 3 par, Dania około 30 par. 
Do Wielkiej Brytanii przywrócono go na 
drodze wsiedlania młodych ptaków po-
chodzących z Norwegii. Odbudowa bry-
tyjskiej populacji trwała kilkadziesiąt lat 
i pochłonęła wiele milionów funtów.

Bielik (Haliaeetus albicilla L.) jest naj-
większym współcześnie gniazdującym 
gatunkiem ptaka w Polsce. Wielkość jego 
skrzydeł jest znacznie większa niż rozpię-
tość ramion rosłego mężczyzny. Samice 
osiągają masę ciała 5 kg, niekiedy ponad 
6 kg. Rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 
250 cm. Samce są wyraźnie mniejsze (od-
powiednio ok. 4 kg i 215-225 cm). Cechą 
ptaków dorosłych jest charakterystyczny 
śnieżnobiały, klinowaty ogon, nieopie-
rzone żółte skoki (nogi), intensywnie 
żółty dziób oraz ogromne „deskowate” 

CSR PO LUDZKU
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ny jest wstęp do nich oraz wykonywanie 
wszelkich prac leśnych, melioracyjnych. 
W okresie od 1 stycznia do 31 lipca zasięg 
strefy zwiększa się do 500 metrów. 

Ogromne, ciężkie gniazda niekiedy 
są zrzucane przez wichury. Takie zdarzenie 
miało miejsce w tym roku w Wielkopolsce. 
Gniazdo z pisklętami runęło na ziemię. 
Dzięki wysiłkom ornitologów z Komite-
tu Ochrony Orłów, wspartych finansowo 
przez Fundację PBG, udało się te ptaki ura-
tować. Więcej na ten temat można prze-
czytać w relacji poniżej lub bezpośrednio 
na stronie http://www.koo.org.pl.

Na ratunek

W jednym z gniazd w południowej 
Wielkopolsce bieliki dochowały się tro-
jaczków. Przy tak licznych lęgach dys-
proporcja pomiędzy młodymi była duża, 
najstarszy ważył 4,5 kg, średni 3,8 kg, 
a najmłodszy 3,7 kg. 

W dniu 20 maja wszystkie młode za-
obrączkowano, otrzymały one również 

indywidualne obrączki czerwono-czar-
ne. Tuż przed spodziewanym wylotem 
26 czerwca dokonano ponownej kon-
troli. Niestety po silnej wichurze i desz-
czu gniazdo spadło. Uratował się tylko 
najstarszy lotny już młody. Najmłodszy 
ptak niestety zginął (znaleziono jego 
szczątki), a średni z rodzeństwa po upad-
ku przemoczony siedział pod drzewem. 
Dzięki pomocy miejscowego leśniczego 
Jerzego Mikołajczaka osłabionego bieli-
ka umieszczono w Cichowie w wolierze 
u Marka Pińkowskiego. 

Oględziny lekarza weterynarii potwier-
dziły, że ptak nie odniósł poważniejszej 
kontuzji. Był osłabiony i przemoczony. 
Przez siedem dni w wolierze ptak otrzy-
mywał świeże ryby i kurczaki. Po tej 
kuracji szybko doszedł do siebie. Posta-
nowiono zwrócić bielikowi wolność. Po-
nieważ młody bielik po wylocie z gniazda 
pozostaje przez kilka tygodni pod opieką 
dorosłych, które go karmią nim uzyska 
umiejętność samodzielnego zdobywania 

pokarmu, postanowiono zwrócić go tak 
szybko jak to możliwe na łono rodziny. 

Nowe gniazdo

Członkowie Komitetu Ochrony Orłów Ja-
kub Pruchniewicz oraz Cezary Brodziak 
wybudowali 28 maja sztuczne gniazdo 
i podłożyli do niego odkarmionego bie-
lika. Sztuczne gniazdo odbudowano na 
tym samym drzewie skąd wcześniej osu-
nęło się gniazdo naturalne. Przez pięć ko-
lejnych dni młodziak w nim pozostawał. 
Bezpośrednio przebywania rodziców na 
gnieździe nie obserwowano lecz ślady 
po ptakach dorosłych w pobliżu gniazda 
wskazywały, że młody był karmiony. Kon-
trola w dniu 3 lipca wykazała, że młody 
opuścił gniazdo, a tydzień później obser-
wowano już w pełni lotnego. W pobliżu 
przebywały dwa dorosłe bieliki.

Serdeczne podziękowania należą się 
Fundacji PBG z Wysogotowa koło Pozna-
nia, która finansowo wsparła akcję rato-
wania bielika.

Przypominamy, że PBG 
stanęło na podium już dwukrotnie: dwa 
lata z rzędu zajęło II miejsce za najlepszy 
raport oraz otrzymało wyróżnienie za 
najlepsze sprawozdanie Zarządu z dzia-
łalności spółki. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim, 
którzy włożyli swój wkład w przygoto-
wanie raportu, szczególnie Relacjom 
Inwestorskim PBG, którym dowodzi Kin-
ga Banaszak-Filipiak (RI odpowiada za 
całość raportu marketingowego oraz za 
Sprawozdanie Zarządu z działalności), ze-
społowi p. Eugenii Bachorz (szczególnie 
Monice Kaczmarkiewicz i Annie Kami-
niarz – za część finansową raportu) oraz 
Błażejowi Wolniewiczowi (za marketin-
gową oprawę dokumentu).

najlePszY 
PBG zajęło I miejsce w szóstej edycji konkursu The Best Annual Report 2010 
zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Nagrodę przyznaną  
PBG S.A. w kategorii Najlepszy Raport Roczny Przedsiębiorstw 2010 odebrała  
Kinga Banaszak-Filipiak 22 października bieżącego roku podczas uroczystej gali 
w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. 

tekst Marta chrzanowska fundacja pbg

raport roczny 

RAPORT ROCZNY

The Best Annual Report 2010

CSR PO LUDZKU ŻYCIE W GRUPIE

Gniazdo bielika a powyżej bielik w locie po upolowaniu ryby, © Terry Pickford

http://www.koo.org.pl
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Przeprowadzka

Pewnego wrześniowego piątku (2 września  2011 roku) Fundacja PBG, PBG Avatia  
oraz PBG Energia  zaprosiły wszystkich pracowników Grupy PBG i przyjaciół na otwarcie 
swoich nowych siedzib w budynkach T, E i E1! Podczas spotkania nie zabrakło trady-
cyjnych elementów – wpisów do kroniki, zwiedzania budynków, a dodatkową atrakcją 
były pyszne lody dla naszych gości! Poniżej krótka fotorelacja z tego bardzo sympa-
tycznego wydarzenia!

tekst joanna sKałuba fundacja pbg
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A wszystko to dzięki wy-
daniom specjalnym Biuletynu Korpo-
racyjnego „Ogniwo”: tzw. kobiecemu 
– „Piękna rola kobiety” – przygotowane-
mu przez Joannę Perczyńską oraz – eko 
wydaniu – „Gramy w zielone…” – które 
wyszło spod ręki Filipa Grobeckiego.

Justyna Olszewska zgłosiła wyda-
nia specjalne do Internale Poland 2011 
– konkursu komunikacji wewnętrznej 
(http://internale.com/) i zostały one uzna-
ne za najlepsze projekty komunikacji we-
wnętrznej w Polsce!!!

Jury w następujący sposób uzasadniło 
swój werdykt: „Za duże znaczenie wymiaru 
społecznego oraz integracyjnego projektu, 
pokazanie szczególnej roli kobiety w orga-
nizacji i życiu prywatnym, promocję zdro-

Mamy 
nagrodę!
najlepszy Projekt komunikacji wewnętrznej 2011

„Carrefour Polska, Leroy Merlin, Wirtualna Polska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 
Fundacja PBG oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to zwycięzcy 
tegorocznej edycji konkursu INTERNALE POLAND 2011” – czytamy na stronie 
poświęconej konkursowi. Konkurs już po raz drugi wyłonił najlepsze projekty  
komunikacji wewnętrznej oraz intranetów mijającego roku.

wego stylu życia i zachowań ekologicznych 
wśród pracowników PBG i ich rodzin oraz 
umożliwienie pracownikom zaprezento-
wania swojego światopoglądu, przekonań, 
pasji, zaznaczenia swojej indywidualności. 
Na szczególną uwagę zasługuje cel, jaki 
postawiono przed projektem, czyli próba 
wyjścia poza ramy ścisłej działalności or-
ganizacji”.

Wszystkim osobom zaangażowanym 
w tworzenie numerów – Małgorzacie 
Wiśniewskiej – inicjatorce projektu, ze-
społowi redakcyjnemu, autorom, redakto-
rom, grafikom i innym osobom wspólnie 
pracującym nad numerami serdecznie 
gratulujemy!!!

Dziękujemy także za Wasze ogromne 
zaangażowanie i czas, który poświęcili-

tekst zesPÓł fundacja pbg

ście na tworzenie numerów specjalnych. 
Widać, że stworzyli je ludzie z pasją i po-
zytywną energią, a docenili to nie tylko 
pracownicy Grupy PBG, ale także jury 
ogólnopolskiego konkursu.

Było 25 kandydatów do nagrody, ale 
wręczono tylko pięć statuetek i właśnie 
jedną z nich odebrała w imieniu Fundacji 
PBG redaktor naczelna „Ogniwa” Joanna 
Skałuba na gali finałowej konkursu, która 
odbyła się 6 października w Warszawie. 

Przypominamy, że „Ogniwo” stanowi 
kontynuację wydawnictw wewnętrznych 
PBG: „Piecobiogazetka„”(1997–2003), 
„PBG Info” (2004), „PBG Wiadomo-
ści„”(2005–2009), „Nasza Grupa = Twój 
Sukces – Biuletyn Korporacyjny Grupy 
Kapitałowej PBG”(2008–2010).

Za duże znaczenie wymiaru społecznego oraz integracyjnego 
projektu, pokazanie szczególnej roli kobiety w organizacji i życiu 
prywatnym, promocję zdrowego stylu życia i zachowań ekolo-
gicznych wśród pracowników PBG i ich rodzin oraz umożliwie-
nie pracownikom zaprezentowania swojego światopoglądu, 
przekonań, pasji, zaznaczenia swojej indywidualności. 

INTERNALE POLAND to na polskim rynku 
wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. To 
konkurs, którego celem jest wzrost świado-
mości nowoczesnych zasad zarządzania 
komunikacją wewnętrzną i technologii in-
formatycznych oraz pokazywanie korzyści 
jakie niesie ze sobą współczesna wizja za-
rządzania przedsiębiorstwem. INTERNALE 
POLAND jest jednocześnie impulsem do 
podnoszenia profesjonalizmu i tworzenia 
standardów  w branży komunikacji we-
wnętrznej i intranetów. – mówi Aleksan-
der Sala, Dyrektor Generalny Konkursu 
INTERNALE POLAND.

GRAND PRIX
INTERNAL 2011

http://internale.com/
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Głównym celem wyjazdu, poza 
integracją, było poznanie przez pracow-
ników biurowych specyfiki pracy na bu-
dowie. Do Warszawy pojechało 48 osób, 
a reprezentowane były wszystkie „biu-
rowe” działy i Spółki: Lonar i PBG Avatia, 
Centrum Usług Księgowych i Printroom 
(zob. fotogalerię na sąsiedniej stronie).

Podczas wyjazdu mieliśmy okazję 
obejrzeć z bliska budowę kolektora do 

Kontynuując wieloletnie tradycje integracyjnych wyjazdów firmowych w PBG S.A., 
w sierpniu tego roku Fundacja PBG miała przyjemność być organizatorem dwudniowej 
wycieczki do Warszawy, tym razem dla pracowników Grupy PBG.

Czajki oraz Stadion Narodowy. Przewod-
nikami byli nasi koledzy, którzy biorą 
udział w realizacji tych przedsięwzięć.

W tym miejscu szczególnie pra-
gniemy serdecznie podziękować Hani 
Gajewskiej oraz panom Józefowi 
Pawłowskiemu i Jarkowi Celowi z Hydro-
budowy 9, dzięki ich zaangażowaniu wi-
dzieliśmy dużo więcej niż planowaliśmy! 
Zobaczyliśmy na żywo coś wyjątkowe-

go i niepowtarzalnego, co na co dzień 
widzieliśmy jedynie na zdjęciach lub na 
ekranie, a przy okazji mogliśmy sobie 
przypomnieć jak pięknym i ciekawym 
miastem jest Warszawa – i to z pomocą 
właśnie naszą – Grupy PBG budującej in-
westycje istotne dla Polski.

Jedną z atrakcji było również Centrum 
Nauki Kopernik! Bawiliśmy się jak dzieci :)

Planujemy już kolejny wyjazd!

PoDróże kształcą

tekst kinga owsian fundacja pbg

ŻYCIE W GRUPIE ŻYCIE W GRUPIE
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Jakub Roszak – tak się 
nazywam. Urodziłem  się  o godz. 5:45 
w dniu  13 października 2011 roku. 
Ważę 3,34 kg i jestem długi na 52 cm. 
Jestem pogodny, dużo jem, dużo śpię 
i pozdrawiam wszystkich w Grupie PBG. 
Moi rodzice to Natalia i Robert Roszak. 
Tata pracuje w KWG S.A.

Lena Kiliana urodziła się 
16 sierpnia 2011 roku. To druga córka 
Konrada Staszewskiego z Hydrobudowy 
Polska. Na zdjęciu obok Leny uśmiecha 
się do Was Dominika.

Nasze nowe dzieci 
Dominika Brygida, 
córka Konrada Staszewskiego uwielbia 
ćwiczenia fizyczne na kanapie, a jak wszy-
scy dobrze wiedzą, w tego rodzaju sporcie 
niezbędna jest pomoc pluszaka!

hofMana

ooko
Konkurs, o którym piszemy w podtytule, był częścią projektu promującego 
korzystanie z ekologicznych środków transportu wśród pracowników grupy PBG. Kon-
kurs zorganizowany został przez Agnieszkę Michałowską i Zuzę Wasyl (dział ochrony 
środowiska) przy wsparciu finansowym Fundacji PBG. W ramach tego projektu zor-
ganizowaliśmy:

 » akcję zachęcającą do korzystania z roweru jako głównego środka transportu, a tak-
że informacyjną w związku ze zmianami w prawie o ruchu drogowym;

O korzyściach płynących z jazdy rowerem nie trzeba nikogo przekonywać. 
Zawdzięczamy jej zdrowie i czyste środowisko. Zachęcamy wszystkich do korzystania 
z rowerów. Z naszych własnych doświadczeń wynika, że czas przejazdu przez miasto 
rowerem i samochodem jest często porównywalny, a zdarza się, że w godzinach 
szczytu nawet krótszy. Zachęcamy więc do przyjeżdżania do pracy tym ekologicznym 
środkiem transportu. 

 » konkurs fotograficzny, którego laure-
atów uhonorowaliśmy podczas Pikni-
ku Święto Lasu;

 » pokonkursową wystawę najlepszych 
zdjęć, które mogliście oglądać podczas 
Tygodnia Zrównoważonego Transpor-
tu w budynku A.

zamień samochód na rower!

tekst agnieszKa michałowsKa pbg technologia & zuzanna wasyl pbg s.a.

Konkurs fotograficzny dla pracowników 
Grupy PBG

Zamień samochód na rower!
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ŻYCIE W GRUPIE ŻYCIE W GRUPIE

Zapraszamy wszystkich rodziców chcących pochwalić się zdjęciem swoich nowo narodzonych dzieci lub wesołych pociech do 
udziału w naszej akcji. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: redakcja@fundacjapbg.pl
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Rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego

Zwycięzcą konkursu fotograficznego „Za-
mień samochód na rower” został Marcin 
Stankowski (nagrodą było wielofunk-
cyjne urządzenie nawigacyjne HOLUX 
GPSport 260). Kolejne miejsca zajęli ko-
ledzy ze spółki PBG Technologia:

 » II miejsce – Michał Czerwiński (plecak 
z bukłakiem SOURCE SPINNER). 

 » III miejsce – Maurycy Harsze (wodo-
odporna torba na kierownicę GLOB-
TROTTER BA-W01 XLC )
Honorowy Patron Konkursu, Pani 

Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fun-
dacji PBG, przyznała nagrody specjalne 
(rodzinny wyjazd do Pałacu w Smólsku), 
a laureatami są: Magdalena Dachtera, 
Aurelia Rząsa, Marek Wojciechowski 
oraz Agnieszka Chałupka. 

Jury przyznało również wyróżnienie za 
„najśmieszniejsze zdjęcie”, które otrzymał 

Przemysław Nowak. Specjalna nagroda 
została „zaprojektowana” przez Mariu-
sza Wydrzyńskiego i wykonana przez 
Panów z brygady DPW1. Dziękujemy :)

Podsumowanie 

W sumie oceniliśmy prace 17 pracowni-
ków. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział w konkursie i zapra-
szamy w przyszłym roku! 

Wystawa pokonkursowa

Pokonkursową wystawę zdjęć „Zamień 
samochód na rower” oglądaliśmy w bu-
dynku A podczas Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu, w dniach 
16 – 22 września. 

Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu, przebiegający w tym roku pod 
hasłem „Wybierz wygodną alternatywę. 
Nie warto zamykac się w samochodzie!”, 
to międzynarodowa kampania organizo-

wana corocznie w setkach europejskich 
miast, a kulminacją Tygodnia jest Euro-
pejski Dzień bez Samochodu.

Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 
we wtorek 20 września bieżącego roku. 
Oprawa otwarcia była bardzo uroczysta. 
Aranżacji wystawy podjęła się pani Iwo-
na Bis, i w opinii wielu zdjecia bardzo zy-
skały na niecodziennej ekpozycji! Więcej 
o konkursie piszemy w BV (http://bvortal/
article/show/id/5966).

W imieniu Patrona konkursu fotograficz-
nego, Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej, 
organizatorek wystawy „Zamień samo-
chód na rower”, oraz Fundatora nagród 
– Fundacji PBG serdecznie dziękujemy za 
udział w naszej pokonkursowej wystawie. 
Szczególnie dziękujemy całemu zespołowi 
Centrum Usług Księgowych – nasze Pa-
nie stawiły się w komplecie, a jedna z nich 
na dodatek – Magda Dachtera jest laureat-
ką nagrody specjalnej Pani Prezes.

Informacje o laureatach konkursu i ich zdjęciach

I miejsce – Marcin Stankowski, specjalista ds. ochrony środowiska, PBG S.A.
„Zdjęcie wykonałem na budowie Terminalu Regazyfikacyjnego Polskiego LNG w Świ-
noujściu, gdzie rower stał się podstawowym i najszybszym środkiem transportu dla 
służb Ochrony Środowiska i BHP”

II miejsce – Michał Czerwiński, specjalista ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód, PBG 
Technologia, „Myśli rower – Mój Pan wie, co lubię”; „Zdjęcie Zrobiłem po 20 kilometro-
wym podjeździe :-) podczas tygodniowej wycieczki rowerowej GIRO D'DOLOMITI. Kraj 
– Włochy, góry – Alpy, pasmo – Dolomity, przełęcz – Passo di Valparola, wysokość – ok. 
2150 m n.p.m.”

III miejsce – Maurycy Harsze, kontroler jakości złączy spawanych, PBG Technologia, 
„Zdjęcie przedstawia «odpoczywający» nad jeziorem rower, w porannym sierpniowym 
słońcu. Fotografia została wykonana w podczerwieni, przy długim czasie ekspozycji”.

Najzabawniejsze zdjęcie – Przemysław Nowak. Zdjęcie zatytułowane: „ BHP pod-
czas jazdy na rowerze”. Zdjęcie przedstawia rowerzystę i jego pieska, wiozącego na 
bagażniku kosę. Uwagę zwracają odblaskowe elementy ubioru, oraz zielona strzałka 
wskazująca kierunek wyprzedzania tak, żeby nie zawadzić o kosę. 

Autorzy fotografii znajdujących się w ostatnim rzędzie (od lewej)  Przemek Nowak, Marek Wojciechowski, Aurelia Rząsa, Magda Dachtera



listopad 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    listopad 2011

6968 ŻYCIE W GRUPIE ŻYCIE W GRUPIE

Od początku istnienia gazetek w PBG i Grupie, 
od Piecobiogazetki z 1997 roku staramy się, aby nasze wydaw-
nictwa spełniały Wasze oczekiwania, piszemy o „życiu w Gru-
pie”, „poznajemy” nowe spółki, gratulujemy, jak pojawiają się na 
świecie „nasze nowe dzieci”.

Naszym pragnieniem jest, aby Biuletyn Korporacyjny Grupy 
PBG „Ogniwo” był dla Was i przez Was pisany. Dlatego też często 
pytamy Was o zdanie, o Waszą opinię na temat naszej gazetki. 
Jeśli Wam się coś podoba – możemy to odczuć – napływają listy 
do redakcji, a dzień publikacji kolejnego numeru z krzyżówką, 
to dzień kiedy nasza redakcyjna skrzynka bardzo szybko się za-
pycha…

W tym roku, po raz drugi w historii Biuletynu Korporacyjne-
go zorganizowaliśmy ankietę, w której prosiliśmy Was o ocenę 
naszego firmowego wydawnictwa. Ankietę tę połączyliśmy 
z tradycyjnym badaniem satysfakcji pracowników, a przepro-
wadziliśmy je podczas tegorocznych SISów, w kwietniu tego 
roku. Naszą pracę ocenili pracownicy PBG, PBG Technologii, PBG 
Erigo, PBG Avatii, PBG Energii, Lonaru oraz Aprivii.

Obok i powyżej publikujemy Waszą opinię na temat gazetki 
firmowej i obiecujemy, że będziemy się starać, aby z każdym 
rokiem nasze firmowe wydawnictwo było coraz lepsze!

Kiedy wydawnictwo firmowe jest ciekawe? Wtedy, gdy nie tylko realizuje strategię 
informacyjną organizacji, ale również gdy na łamach pisma pojawiają się teksty pisane 
przez pracowników i mówiące o sprawach, które ich interesują.

Uczymy się od Was!
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Jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych wydaniach

tekst joanna sKałuba fundacja pbg

Jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych wydaniach? 

Jak oceniasz projekt graficzny? 

Jak oceniasz firmowy Biuletyn Korporacyjny? Czy Biuletyn Korporacyjny jest dostepny w Twojej Spółce? 

Dlaczego 10 października? 
Tego dnia odbywa się doroczna inaugu-
racja Święta Drzewa – programu eduka-
cji ekologicznej Klubu Gaja – do której 
w tym roku dołączyliśmy. To już 9. edycja 
programu, który ma na celu dbanie o na-
sze wspólne dobro, jakim jest przyroda, 
dlatego bez wahania wzięliśmy udział 
w tej szczytnej akcji. Święto Drzewa sta-
ło się tradycją wspólnej pracy nie tylko 

Posadziliśmy pierwszą część

naszeGo lasU!

W poniedziałek 10 października w ramach ogólnopolskiego Święta Drzewa, 
rozpoczęliśmy sadzenie pierwszej części Naszego Lasu. Przypomnijmy, że pierwsze 
drzewo – buk czerwony – posadził Prezes Jerzy Wiśniewski podczas pikniku 24 września. 
Mimo deszczowej pogody na terenie za budynkiem A w Wysogotowie pojawiło 
się wielu chętnych pracowników i wspólnymi siłami posadziliśmy ok. 150 sadzonek 
krzewów i drzew liściastych: brzóz, olszy szarej, trzmieliny, śliwy tarniny i dzikiej róży.

w Polsce, ale także na świecie poprzez 
włączenie się w kampanię – Miliard Drzew 
dla Planety pod patronatem UNEP (ONZ). 

Od pierwszej edycji  Święta Drzewa 
strategicznym partnerem programu 
są Lasy Państwowe, które inspirują nad-
leśnictwa do nieodpłatnego przekazania 
sadzonek zgłaszającym się uczestnikom 
programu. Nam udało się pozyskać do 
współpracy Nadleśnictwo Grodzisk z sie-

dzibą w Lasówkach, które nie tylko prze-
kazało nam sadzonki, ale swoją pomocą 
służyło przy planowaniu miejsc, w któ-
rych posadziliśmy drzewa.

Wszystkim, dzięki którym rośnie Nasz 
Las, serdecznie dziękujemy i już dziś za-
praszamy do udziału w kolejnej – plano-
wanej wiosną – akcji.

Wiosną posadzimy sadzonki drzew 
iglastych.

tekst agata szewczyk fundacja pbg
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Integracja i rodzinna zabawa

 » Konkurs rysunkowy dla dzieci „Moja 
mama w moich oczach”

 » Koncert zespołu Giorgio Barmani, PBG 
BAND i Żuki ROCK&ROLL BAND

 » Życzenia do nieba
 » Ekologiczny pokaz mody 

Nauka i utrwalanie 
prawidłowych zachowań

 » DAR SERCA – Zbieramy dary dla po-
trzebujących – podaruj coś od siebie

 » Fotogramy edukacyjne – ekotablice – 
za i przeciw bycia w zgodzie z naturą

 » Odbudowa równowagi ekosystemu 
najbliższego otoczenia poprzez: 

 » Wspólne posadzenie Pierwszego Drze-
wa Naszego Lasu oraz następujący 
po nim wykład dendrologiczny

święto

 » Święto Drzewa, szansa dla każdego na 
posadzenie Swojego Drzewa

 » Tydzień Zrównoważonego Transportu: 
wystawa fotograficzna

 » Prezentacja samochodów hybrydo-
wych

 » Pokaz ekologicznej myjni parowej

Nasze biuro po godzinach

 » Zwiedzanie wraz z rodziną najnow-
szego biurowca – nowe rozwiązania 
architektoniczne w zgodzie z naturą

 » Poznanie warunków pracy rodziców
 » Nie tylko praca – Sztuka Biznesu

Rozpowszechnianie kultury – 
Każdy musi to zobaczyć

 » Unikatowa wystawa – jedyna na świe-
cie kolekcja wszystkich znaczków 

wydanych w trakcie 25-letniego pon-
tyfikatu Jana Pawla II 

 » Reportaż z konferencji ONZ w Gene-
wie – Obrona Praw Człowieka

Promowanie zdrowego stylu 
życia

 » Akcja „Zamień samochód na rower” 
konkurs fotograficzny

 » Ergometry wioślarskie
 » Nordic walking
 » Prezentacja Grupy „Obieżyświatki”

Kultywowanie regionalnych 
tradycji kulinarnych

 » Żurek wielkopolski
 » Pyry z gzikiem
 » Karkówka i kiełbasa z grilla
 » Szneki z glancem

Dwudziestego czwartego września 2011 roku, na terenie siedziby PBG w Wysogotowie, 
odbyło się Święto Lasu – wyjątkowy, ekologiczny piknik zorganizowany dla 
pracowników Grupy Kapitałowej PBG. Dlaczego piknik był „zielony”? Jakie atrakcje 
przewidziano i co było w programie, o tym poniżej. 

asu
tekst zesPÓł fundacji pbg
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Przygotowaliśmy bilety do Multikina dla pierwszych 8 osób, 
które zgłoszą się do nas z hasłem głównym i odpowiedzą na 
wszystkie pytania pomocnicze!

Zapraszamy! Rozwiązania przesyłajcie na adres: 
redakcja@fundacjapbg.pl
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Krzyżówka 
z nagrodami!

Jak rozwiązać krzyżówkę?
 » Słowa, które znacie wpiszcie w poziomie.
 » Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie – hasło krzy-

żówki.
 » Odpowiedzi na wszystkie pytania szukajcie w tym numerze 

„Ogniwa”

Piątkowy wieczór 

Jest ciepły, przyjemny i jeszcze letni 
wieczór. Organizatorzy wystawy cze-
kają na artystów oraz schodzących się 
powoli do galerii zawsze serdecznie 
oczekiwanych gości. Artyści, pojawiają 
się grupkami, mile zaskoczeni nowym 
miejscem, zaciekawieni wnętrzem ga-
lerii, w której ich prace, które zdecydo-
wali się pokazać, mają szansę zaistnieć 
na nowo. Słyszymy głosy: miło tu u Was, 
przyjemnie. Jest także grupa uczniów, 
którzy przybyli, by zobaczyć na żywo 
twórczość swoich profesorów, nauczy-
cieli. To dla nich niewątpliwie ważne 
i niecodzienne przeżycie. Czekamy jesz-

Profesorska

16 września 2011 roku, o godz. 18.00 w PBG Gallery odbył się uroczysty wernisaż 
jubileuszowej wystawy prac pedagogów Liceum Plastycznego im. Piotra 
Potworowskiego w Poznaniu, zatytułowany Wielogłowa. konrad Juściński, Bohdan 
kaczmarek, Danuta kaniewska, Ludmiła kaźmierska, ewa Lewandowska, Beata Begier-
Maldzis, Piotr Postaremczak, wiesława Przybył, Monika shaded, Henryk starikiewicz, 
Piotr Wegner, Jacek Wolny. 

wystawa 
w Galerii

tekst liDia PrętKa galeria pbg

cze na młodych muzyków, zaprzyjaź-
nionych z galerią studentów Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, Weronikę, Kasię 
i Andrzeja, którzy w zgranym trio rozpo-
czynają muzycznym akcentem nasze po-
południowe spotkanie. Zanim powitamy 
wszystkich uczestników wernisażu, słu-
chamy dźwięków saksofonu, skrzypiec 
i pianina.

Nasi artyści – jubileuszowi goście 
galerii

Dyrektor Liceum, pani Beata Bregier-Mal-
dzis jest wśród artystów wystawiających 
tu swoje prace. Jej malarstwo przemawia 
do odbiorcy naturalnością bogatej gamy 

kolorów ukrytych w przedstawianych 
fragmentach przyrody. Bardzo chciała, by 
jej koledzy i koleżanki pedagodzy mogli 
przybyć na uroczyste otwarcie wystawy 
w dogodnym dla nich czasie. Stąd ta 
nietradycyjna jak dla naszej galerii pora 
wernisażowego spotkania. 

Dwunastu artystów i dwanaście róż-
nych prezentacji. Mnie osobiście wysta-
wa urzeka swoją różnorodnością. Oprócz 
malarstwa oglądamy także rzeźby, grafiki, 
prezentację scenografii, projekty prze-
strzenne, logotypy. Zachwycić się można 
delikatnością pracy zatytułowanej Spo-
kojny wędrowiec Konrada Juścińskiego, 
przedstawiającej serię kilku przestrzen-
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może być informatyczny 
jeden z systemów informatycznych, który stosujemy 
w Grupie PBG
potoczna nazwa uprawnień UDT dla naszych spawaczy
symboliczna, odbyła się 4 stycznia 2011 roku na Sta-
dionie Narodowym
z angielskiego „modliszka”, system stosowany w Grupie
wypijany podczas szkoleń z dress code’u
jeden z głównych sposobów na zdobywanie potrzeb-
nej wiedzy
może być ucząca się
nazwa naszej szkoły języków obcych
angielskie słowo wierszyka 
proces przyjmowania i szukania nowych pracowników 
lub stażystów
o nim pisze Michał Kwołek w tym numerze „Ogniwa”
podpisał umowę o długoterminowej współpracy 
z AGH w dniu 1 czerwca 2011 roku
Dział Rekrutacji i Szkoleń ją mierzy
efekt, o którym pisze Arek Jankowiak
jedna z wartości w projekcie szkoleniowym dla Grupy 
PBG, przygotowanym we współpracy z Mazowieckim 
Centrum Szkoleń
łącznik pomiędzy Zarządem a resztą pracowników
49% jej studentów odbywa straże i praktyki w Grupie 
Kapitałowej PBG
nazwa bioelektrowni, której liderem budowy jest PBG 
Energia
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PBG Gallery także edukuje artystycznie nych obrazków, wykonanych przez ar-
tystę z nasion dmuchawca. Kontrastują 
z nimi, surowa w swojej formie rzeźba, 
obiekt użytkowy Ludmiły Kaźmierskiej 
i niezwykle oryginalna, odważna w kolo-
rystyce scenografia Ewy Lewandowskiej. 
To ważne, że artyści – pedagodzy, któ-
rzy na co dzień borykając się z wycho-
wawczo-edukacyjnym trudem zawodu 
nauczyciela, znajdują także czas na two-
rzenie, ciągle pozostając przecież artysta-
mi. Jesteśmy pełni szacunku i podziwu 
dla ich artystycznej drogi i gratulujemy 
wystawy, która pokazuje choć fragment 
ich dorobku artystycznego. 

Obchodzony w tym roku jubileusz 
65-lecia tej jedynej w Poznaniu, pu-
blicznej artystycznej szkoły średniej jest 
wspaniałą ku temu okazją. W bogatym 
programie oficjalnych obchodów ju-
bileuszowych ta właśnie profesorska 
wystawa w PBG Gallery znalazła swoje 
artystyczne miejsce. 

Niełatwo pokochać sztukę

Czy pracownicy z Grupy PBG, do których 
dotarła wcześniej informacja o wrześnio-
wym wernisażu pojawili się na otwarciu 
wystawy? Zwykle w piątkowe popołu-
dnia większość z naszych pracowników 
jest już w rodzinnych stronach, spędzają 
czas z najbliższymi, odpoczywając po ty-
godniu pracy lub też po prostu wcześniej 
zaplanowali weekendowe dni. 

Miłą niespodzianką było więc przyby-
cie na wernisaż pani prezes Violetty Wil-
czyńskiej z przyjaciółmi. Dziękujemy i jak 
zawsze zapraszamy naszych miłośników 
sztuki na kolejne wernisaże.

Cieszy też fakt, że tego wieczoru od-
wiedzili naszą galerię nie tylko uczniowie, 
ale i ich rodzice i przyjaciele szkoły. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas także wierni 
przyjaciele galerii między innymi Włodzi-
mierz Mazanka, a także Alojzy Piątkowski, 
Sławomir Brzoska, Andżelika Jabłońska –
Macowicz oraz Tadeusz Frabiński. 

Każde spotkanie na wernisażu z artystą lub kolekcjonerem sztuki jest dla 
chętnych etapem kształcenia, poznawania tego, co autor miał na myśli, ma-
lując obraz, poznawaniem tendencji i mód w sztuce współczesnej lub tego, 
co wartościowe w pracach artystów XIX wieku.

To także spotkanie autorskie, nie tylko z autorem ale i z jego dziełem. 
Sama wypowiedź artysty, autora na temat jego dzieła, jego powstawania 
jest niczym innym jak wprowadzeniem w tajniki sztuki, ciekawym poznawczo 
i emocjonalnie.

Podobnie dzieje się, kiedy takie informacje przekazuje nam kurator wy-
stawy, najczęściej historyk sztuki, malarz, historyk lub rzeczoznawca czy 
ekspert w danej dziedzinie. Towarzyszące naszym wernisażom pokazy, od-
czyty, koncerty muzyczne, mini spektakle taneczne, poetyckie wzbogacają 
nasze spojrzenie na sztukę i kulturę.

Iwona Bis 
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Co może zrobić artysta pla-
styk, by pokazać swoje dokonania i wyjść 
z nimi do ludzi, by nie „śpiewać sobie, 
a Muzom”? 

 Wystawa to jedyny sposób, by za-
istnieć. Do renomowanych galerii nie-
zmiernie trudno trafić prosto z ulicy, nie 
mając wyrobionego nazwiska. Trzeba 
więc organizować wystawy w mniej 
atrakcyjnych miejscach, ale takich, do 
których przychodzą ludzie. Mogą to być 
nawet restauracje czy kluby, chętnie 
– domy kultury, biblioteki. Widziałam 
wystawę amatorskiego malarstwa 
w szpitalu. Niektórzy pokazują swoje 
dzieła, wieszając je na murach, uczęsz-
czanych ulicach i rynkach.

 Wszędzie można trafić na osoby zain-
teresowane sztuką, które nie tylko z przy-
jemnością obejrzą wystawę, ale jeszcze 
kupią obraz, może szepną znajomemu 
marszandowi nazwisko malarza lub po-
mogą zorganizować wystawę w bardziej 
dostojnym miejscu.

Młody artysta musi wykazywać się nie 
tylko talentem i pracowitością, ale i cier-
pliwością, zapobiegliwością i odpornością 
na niepowodzenia. Podobno prawdziwy 
brylant zawsze się obroni. Malarz, rzeź-
biarz to nie artysta rockowy, który czasem 
pokaże to i owo, by się wypromować. Ale 
sztuki plastyczne interesują nie masy, ale 
elity. I to jeszcze wąską grupę.

Gdy artyście uda się zorganizować wy-
stawę w galerii, a wymaga to funduszy, 

pojęć artystycznych

artysta – utalentowany twórca 
dzieła sztuki
dzieło sztuki – sposób na przycią-
ganie widza do galerii
galeria – miejsce spotkań elity na 
wystawie – promocja artystów

a więc wsparcia instytucji promujących kulturę, jest to powód do dumy oraz nadziei na 
karierę i… pieniądze.

Artyści uczestniczą w wernisażu swoich prac w galeriach, lecz nie wiadomo, ile ob-
razów, które wystawił artysta, uda się sprzedać.

Na wernisaż zwykle przychodzą tłumy przyjaciół, ludzie ze środowiska a także 
pasjonaci sztuki, dla których to jedyna okazja poznania i porozmawiania z artystą, 
dziennikarze, którzy napiszą recenzję w prasie, czy nawet ekipa telewizyjna, która po-
każe migawkę z imprezy w lokalnej telewizji. To wszystko warte jest zachodu. Dzięki 
widzom sztuka żyje. Ale po zakończonym bankiecie sale pustoszeją i pozostają niemal 
puste do końca wystawy. Czasem zajrzy entuzjasta malarstwa, przemknie znudzona 
wycieczka szkolna przyprowadzona przez panią od plastyki. 

Co innego, gdy wystawę poprzedza atmosfera skandalu. Wtedy o artyście wszyscy 
rozmawiają, wszyscy go znają, wszyscy chcą zobaczyć skandalizujące dzieło. Odnoszę 
wrażenie, że skandal przyczynia się do wzrostu zainteresowania artystą, pozwala mu 
się wypromować i zaistnieć. Nie każdy sposób jest dobry, by przyciągnąć uwagę widza, 
odbiorcy i nabywcy. 

Wernisaż jest to więc uroczyste otwarcie wystawy (zazwyczaj dzieł sztuki, ale 
także innych osiągnięć, np. naukowych lub dorobku miasta), odbywające się przed 
oficjalnym rozpoczęciem dostępu dla publiczności. Jest połączeniem spotkania śro-
dowiskowego, wydarzenia towarzyskiego oraz prezentacji dla mediów i zazwyczaj 
ma charakter zamknięty. Odbywa się bezpośrednio w miejscu wystawy, pośród eks-
ponatów oraz ewentualnie w jej najbliższej okolicy, np. innych pomieszczeniach lub 
przyległym terenie otwartym. Wernisażowi mogą towarzyszyć także inne wydarzenia, 
jak występy artystyczne i inne pokazy uświetniające wernisaż, konferencje dla me-
diów, przemówienia autora wystawy, a czasem także jego mecenasów lub sponsorów, 
poczęstunki lub nawet wystawne bankiety itp. Wystawiana jest również księga, do 
której goście mogą się wpisywać.

słownik
ciąg dalszy

wystawa – zwrócenie uwagi widza, 
odbiorcy i nabywcy na wernisażu
wernisaż – jedyny sposób, by zaist-
nieć, sprzedawać na aukcjach
aukcje – profesjonalna sprzedaż 
przez marszandów
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opracowanie iwona bis galeria pbg

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wystawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Publiczno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu



	Spis treści
	Organizacja ucząca się
	Słowo Prezesa
	Wiadomości PBG
	Poznajemy się – PBG Energia
	Przybywają, podziwiają, chwalą
	PMG Wierzchowice
	Przepraszam, czy tu szkolą? 
	Współpraca GK PBG z uczelniami 
	Uczyć się!
	Era inżyniera 
	Jak cię widzą, tak cię piszą
	Jakość, skuteczność, nowoczesność…
	Grupa PBG na konferencji spawalniczej
	Praktyka na lato szansą na lata
	Projektowanie w 3D
	Informatyczne szkolenia biznesowe
	System Center Configuration Manager
	Bvortal IT Korporacyjne
	Akademia Języków Obcych Grupy PBG
	Four stories about learning the lingo
	Ochronka „Jurek”
	Sponsorujemy Spartakiadę
	Ochrona orła bielika
	Najlepszy raport roczny
	Przeprowadzka i lody
	Internale 2011 dla Fundacji PBG
	Podróże kształcą 
	Zamień samochód na rower!
	Uczymy się od Was
	Pierwsza część Naszego Lasu
	Piknik Święto Lasu
	Krzyżówka
	Profesorska wystawa w Galerii
	Słownik pojęć artystycznych 

