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NASZA MISJA 

PODNOSZENIE POZIOMU FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ  ZASTOSOWANIE 

NOWYCH TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ 

NASZA WIZJA 

CHCEMY ZBUDOWAĆ JEDNĄ Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH GRUP KAPITAŁOWYCH W EUROPIE 

NASZE WARTOŚCI 

JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ 

 

PBG TO ŚWIADOMY I ZRÓWNOWAŻONY BIZNES 

 

NASZE CELE STRATEGICZNE 

Strategia PBG zakłada długoterminowy wzrost wartości jej Grupy Kapitałowej, poprzez budowę 

największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej w oparciu o Grupę RAFAKO - podmiotu 

liczącego się na rynkach zagranicznych, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla 

przemysłu energetycznego oraz branży  gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw.   

 

 budowanie przez RAFAKO SA pozycji krajowego lidera w sektorze energetyki poprzez 

udział i realizację największych inwestycji w Polsce, udział w rynku związanym z 

modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji BAT; 

 odbudowanie pozycji lidera na rynku krajowym, świadczącego kompleksowe usługi w 

zakresie zarządzania i realizacji projektów dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej z 

wykorzystaniem synergii spółek z Grupy PBG;  

 ekspansja na rynkach zagranicznych w obu strategicznych segmentach działalności 

Grupy;  

 udział w rynku budownictwa przemysłowego;  

 zapewnienie finansowania działalności Grupy;  

 odzyskanie pełnej zdolności kredytowej Grupy, dzięki spłacie zobowiązań wynikających 

z Układu zawartego z Wierzycielami przez PBG oraz emisji obligacji. 

Deklarujemy, że spełniamy wymagania przepisów prawnych i zasad etycznych poprzez 

działania w następujących obszarach: 

ŚRODOWISKO NATURALNE 

 Doskonalimy działania na rzecz jakości, środowiska naturalnego oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

RYNEK I KLIENCI 

 Promujemy i stosujemy nowoczesne technologie, przestrzegając 

międzynarodowych standardów. 
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 Wdrożyliśmy zasady dobrych praktyk obowiązujące spółki notowane na GPW w 

Warszawie. 

 Przeciwdziałamy korupcji wykorzystując odpowiednie narzędzia. 

 Traktujemy konkurencję w sposób partnerski, uczciwy i otwarty. 

 Nasi dostawcy spełniają wysokie wymagania w zakresie jakości pod względem 

zgodności z normami i przepisami, terminowości dostaw oraz konkurencyjności 

cenowej. 

 Bierzemy odpowiedzialność za wynegocjowane umowy. 

 

PRACOWNICY 

 Podnosimy nasze kwalifikacje, aby sprostać wyzwaniom nowoczesności. 

 Wymagamy od siebie więcej niż inni od nas oczekują. 

 Każdy ma równe szanse rozwoju. 

 Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, wiek, wyznanie i kolor skóry. 

 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

 Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej. 

  Pomagamy potrzebującym i wspieramy talenty. 
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