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Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli 
danych osobowych wynikający z RODO, oznajmiamy, 
że klauzula informacyjna zamieszczona została na 
stronie www.fundacjapbg.pl, a redakcja biuletynu 
pozyskała zgody pracowników na wykorzystywanie 
ich wizerunku. Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pra-
cę i własność. Tego samego oczekuje od innych. Dla-
tego też możliwość kopiowania i rozpowszechniania 
tekstów, dokumentów i zdjęć dostępnych w wydawni-
ctwach Grupy PBG jest ograniczona do osób upraw-
nionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian 
w nadesłanych tekstach.
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ogniwo
Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury jubileuszowego wyda-
nia poświęconego 70-leciu RAFAKO Grupa PBG.

Jest to wyjątkowe wydanie, tak jak wyjątko-
wa jest firma i ludzie, którzy ją tworzą. Jedy-
na w Polsce z polskim kapitałem, konkurująca 
z największymi graczami na rynku. Dzisiaj no-
woczesna, realizująca wiele inwestycji, o któ-
rych możecie przeczytać na łamach gazety, 
powstała 70 lat temu praktycznie z niczego. 

Jak było kilkadziesiąt lat temu, wspominają 
zasłużeni Rafakowcy. Jak dziś realizowane są 
budowy RAFAKO, relacjonują nasi inżyniero-
wie. Jak radzą sobie służby wsparcia – to też 
interesujące. Od ostatniego jubileuszu minęło 
5 lat. Pytamy naszych rozmówców co zmieni-
ło się przez ten czas, a także przypominamy 
najważniejsze wydarzenia z historii ostatnich 
lat. Przekazujemy słowa od Zarządów spółek 
w Grupie PBG. Poruszamy zagadnienia z sze-
roko rozumianej działalności firmy, takie 
jak: ofertowanie, projektowanie czy produk-
cja. Przeczytacie o rodzinach, które tworzą 
RAFAKO z pokolenia na pokolenie. O tym jak 
postrzega Spółkę otoczenie ukazują wycinki 
z prasy, a także wypowiedzi ekspertów na ła-
mach naszego biuletynu. Wspominamy spor-
towe i kulturalne RAFAKO w tekstach Miłość 
do sportu i Kossakowie. 

RAFAKO konkuruje z największymi gracza-
mi na rynku i trwa już 70 lat!

Życzymy ciekawej lektury i radosnego ju-
bileuszu.

W imieniu Redakcji 

 

http://www.pilcrowstudio.pl
http://www.mos.pl/pl/
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Dzisiejsze RAFAKO, choć powstało jako Raciborska Fabryka 
Kotłów, już dawno samą fabryką kotłów nie jest. Nasza tożsamość 
w roku 70-lecia, to nowoczesna firma inżynierska, zdolna 
prowadzić samodzielnie największe inwestycje w energetyce.

Tekst: Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu PBG S.A. i RAFAKO S.A.
Zdjęcie: Agnieszka Jadczak

PRZED NAMI 
KOLEJNE ROCZNICE

Ile to jest 70 lat? Zależy dla kogo. W życiu 
człowieka dużo, w końcu jest to wiek, kiedy 
człowiek na ogół odpoczywa już na zasłu-
żonej emeryturze. Mówię – na ogół – bo 
przecież są aktywni zawodowo siedem-
dziesięciolatkowie. 

Ale w życiu Firmy, 70 lat ma zupełnie inny 
wymiar. Bo i dużo to i mało zarazem. Jeżeli 
wziąć pod uwagę, że w RAFAKO pracują już 
kolejne pokolenia, że o poranku na Łąkową 
przychodzą czasem razem ojciec z synem, 
to dużo. Jeśli wziąć pod uwagę, ile jest takich 
polskich firm, które nie zatraciły narodowe-
go charakteru, które zostały na rynku i nie 
pozwoliły się wchłonąć zagranicznej konku-
rencji – to też długo się już trzymamy. Ale 
wciąż w pełni sił! Bo jeśli spojrzeć na historię 
najstarszych firm na świecie – jesteśmy za-
ledwie młodzieniaszkiem i wszystko przed 
nami. Bo tylko firm z ponad 200 – letnim 
rodowodem jest w świecie prawie 6 tysięcy. 
Większość z nich w Azji, ale i w Europie nie 
jest najgorzej, u naszych zachodnich są-
siadów ponad 800 takich firm. Ale i 200 lat 
to niewiele, jeśli przywołać hutę szkła 
z Murano o ponad siedemsetletniej trady-
cji czy pięciusetlatka, angielskiego Balsena, 
prowadzonego przez 25 pokolenie tej ro-

dziny. Co ciekawe, większość najstarszych firm 
świata to firmy rodzinne. W Polsce za najstarszą 
firmę uznawana jest Kopalnia Soli w Wieliczce, 
10 razy starsza od RAFAKO! Jak widać, wszyst-
ko przed nami, a przyszłość w dniu Jubileuszu 
rysuje się przed nami doskonale. 

Dzisiejsze RAFAKO, choć powstało jako Ra-
ciborska Fabryka Kotłów, już dawno samą fa-
bryką kotłów nie jest. Owszem, kotły to produkt, 
który nas wyróżnia dziś w całej Europie. I choć 
rynek energetyki węglowej w Europie będzie 
się kurczył, to wciąż będzie ona generować za-
mówienia na kotły czy części ciśnieniowe. Do 
tego dochodzą też kotły dla spalarni odpadów. 
Ale RAFAKO to dziś już nie jest fabryka kotłów. 
Nasza nazwa to dumne odwołanie do historii 
i pamięć o tym, skąd wyrośliśmy, a zarazem 
gwarancja jakości na przyszłość i marka, z któ-
rą liczą się najwięksi na świecie. Nasza toż-
samość w roku 70-lecia, to nowoczesna firma 
inżynierska, zdolna prowadzić samodzielnie 
największe inwestycje w energetyce. 

Energetyka to dziś temat numer jeden nie 
tylko w Polsce, to temat ważny na całym świe-
cie. Potrzebujemy energii, by żyć, ale żeby żyć 
i zostawić Ziemię kolejnym pokoleniom, mu-
simy tę energię coraz efektywniej pozyskiwać. 
Odpowiedź na pytanie skąd będziemy czerpać 

Artykuł powstał na początku sierpnia tego roku.
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szych lat z pewnością będzie w energetyce tak-
że gaz. Gaz jest przyjazny środowisku i może 
płynąć z wielu kierunków. To obszar nowy dla 
samego RAFAKO, ale znany w  Grupie PBG. 
Zresztą RAFAKO nie boi się nowych wyzwań. 
Nie boi się realizować ich własnymi siłami, ale 
nie będzie też stronić od strategicznej współ-
pracy z największymi na świecie. Chcemy ofe-
rować nowoczesne technologie dla energetyki 
różnych źródeł – od konwencjonalnie opartej 
na węglu, poprzez gaz ziemny, aż po wodór.

Wiadomo, że rynek energetyki węglowej 
będzie się systematycznie zmniejszał. Dlatego 
przygotowaliśmy RAFAKO do konkurowania 
na rynku inwestycji w innych sektorach. Mamy 
czym konkurować z największymi w Europie 
i na świecie. Nasza Grupa ma doświadczenie 
w wielu obszarach wypracowane latami na 
największych inwestycjach. Mamy olbrzymi 
kapitał ludzki, zarówno w fabryce w Raciborzu, 
jak i w postaci kadr, które zdobyły doświad-
czenie na budowie bloku w Jaworznie. Te ka-
dry, wyspecjalizowane w zarządzaniu dużym 
kontraktem, zostaną u nas. Nie możemy sobie 
pozwolić na stratę ludzi, którzy mają unika-
towe doświadczenia. Dlatego już dziś startu-
jemy w przetargach, gdzie mamy szansę być 
głównym wykonawcą. Liczą się z nami firmy, 
dla których jeszcze dziesięć lat temu mogli-
śmy być co najwyżej dostawcą, które myśląc – 
RAFAKO – myślały o podwykonawcy. Dziś – jak 
sami przyznają – myślą o nas jeśli nie jako 
o konkurencji, to o potencjalnym partnerze 
w najbardziej zaawansowanych projektach. 
To nasz wspólny sukces i gwarancja kolejnych 
jubileuszy RAFAKO! 

energię za kilka, kilkanaście lat, nie jest pro-
sta, bo technologie idą naprzód tak szybko, że 
mało kto pokusi się o jednoznaczne deklaracje. 
Energia ze Słońca czy z wiatru? Gaz, a może 
atom? Kto dziś wie, na co postawić? Prosta jest 
za to odpowiedź na inne pytanie – czy nieza-
leżnie od tego, skąd będziemy czerpać energię, 
będziemy w stanie te nowe źródła energii wy-
budować? Nie mam wątpliwości, że tak. Już 
dziś wygrywamy przetargi na inne, niż obecne 
wcześniej w naszym portfolio, źródła energii. 
Jesteśmy też tam, gdzie trzeba w energetyce 
zadbać o ochronę środowiska – oferując nasze 
własne, innowacyjne rozwiązania. Nie tylko 
modernizujemy pracujące w kraju bloki węglo-
we, ale i poszukujemy zleceń na całym świecie. 
Jesteśmy w coraz większym zakresie aktywni 
w segmencie ropy i gazu, bo paliwem najbliż-

JERZY WIŚNIEWSKI 
Prezes Zarządu PBG S.A. 
i RAFAKO S.A.

Chcemy oferować nowoczesne techno-
logie dla energetyki różnych źródeł – od 
konwencjonalnie opartej na węglu, 
poprzez gaz ziemny, aż po wodór. […]
Mamy olbrzymi kapitał ludzki, zarówno 
w fabryce w Raciborzu, jak i w postaci 
kadr, które zdobyły doświadczenie na 
budowie bloku w Jaworznie. Te kadry, 
wyspecjalizowane w zarządzaniu du-
żym kontraktem, zostaną u nas.
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Jak obecnie RAFAKO odnajduje się 
na rynku?

Ostatnie pięć lat to okres burzliwych zmian 
przede wszystkim na rynku energetyki zarów-
no krajowej jak i zagranicznej. Zaostrzające się 
regulacje emisyjne obowiązujące w Unii Euro-
pejskiej są wyrazem rekomendacji przyjmowa-
nych na kolejnych Szczytach Klimatycznych, 
mających na celu troskę o ochronę klimatu. 
W  kontekście haseł o  dążeniu gospodarek 
krajów rozwiniętych do stopniowej dekarbo-
nizacji, zmianom ulega patrzenie na nasze 
główne krajowe paliwo energetyczne, jakim 
jest węgiel. Dla RAFAKO to zarówno szansa jak 
i zagrożenie, gdyż z jednej strony jako firma 
technologiczna dysponujemy własnymi tech-
nologiami ochrony środowiska, co pozwoliło 
nam z powodzeniem wziąć udział w przetar-
gach związanych z modernizacją energety-
ki węglowej, z drugiej jednak, obserwujemy 
kurczący się rynek nowych mocy węglowych. 
Dlatego też, aby utrzymać poziom przycho-
dów na niezmienionym poziomie, szczególnie 
w kontekście kończącego się głównego projek-
tu Grupy, czyli Jaworzna 910 MW, postanowi-
liśmy rozwinąć drugi obok energetyki obszar 
produktowy, jakim są rozwiązania dla sektora 
ropy i gazu. Dzięki temu możemy określić się 

jako podmiot posiadający technologie, kom-
petencje i referencje we wszystkich obszarach 
paliw energetycznych. 

Jakie zmiany w związku z tym zaszły 
w RAFAKO w perspektywie ostatnich 5 lat?

W  kontekście tej decyzji strategicznej, pod-
jęliśmy szereg inicjatyw reorganizacyjnych 
i optymalizacyjnych, aby przygotować orga-
nizację na nowe wyzwania. Najbardziej chy-
ba widoczną zmianą jest ograniczenie liczby 
Członków Zarządu i stworzenie szczebla wyko-
nawczego (Dyrektorzy Zarządzający) z wyraź-
nie przypisaną odpowiedzialnością za wyniki 
nadzorowanych pionów biznesowych, wzorem 
wiodących światowych organizacji. Ostatnie 
pięć lat było okresem głębokich zmian, ma-
jących na celu przygotowanie organizacji do 
funkcjonowania w zmieniającej się sytuacji 
rynkowej, ale też czasem, w którym musieli-
śmy się zmierzyć z przeszłością, szczególnie 
w  zakresie kontraktów, dzięki którym zdo-
byliśmy nowe kompetencje produktowe, ale 
które okupiliśmy niekorzystnymi wynikami. 
Rozliczenie z przeszłością i zbudowanie bazy 
pod przyszły rozwój nie byłoby możliwe bez od-
powiedniego zaplecza finansowego. I tu udało 
się RAFAKO dokonać rzeczy wręcz niemożliwej. 

Rozmowa z Agnieszką Wasilewską-Semail, 
wiceprezes zarządu spółki RAFAKO S.A.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcie: Agnieszka Jadczak

RADOŚĆ, 
DYSCYPLINA 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
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Otóż, na bardzo trudnym rynku kapitałowym 
przeprowadziliśmy w  ciągu tych pięciu lat 
dwie emisje kapitału na łączną kwotę ponad 
260 mln PLN. 70-lecie firmy to piękny jubileusz 
zwłaszcza dla firmy działającej na tak mocno 
zmieniającym się rynku. Jedno jest pewne po 
tych 70 latach: zmiany nie są czymś złym i mu-
szą stać się chlebem powszednim dla firmy, 
która chce świętować kolejne dziesięciolecia 
funkcjonowania. 

Który z nowo pozyskanych kontraktów 
cieszy najbardziej?

Każdy kontrakt, który pozyskujemy cieszy, bo 
firma musi pozyskiwać zlecenia, aby się roz-
wijać. Oczywiście, szczególnie cieszą kontrakty, 
które prezentują ponadprzeciętną rentowność 
albo pozwalają uzyskać firmie nowe referen-
cje. Takie bowiem zadania umacniają nie tylko 
naszą pozycję finansową, ale także dają możli-
wość wychodzenia na inne rynki produktowe 
i klientowskie. Ważne są też kontrakty, w któ-
rych możemy zastosować własne innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, bo to pozwala na 
budowanie unikalnych przewag konkurencyj-
nych. Budowa silnej pozycji na rynku poprzez 
maksymalizację portfela rentownych kon-
traktów to dążenie każdej chyba firmy, ale 

wygrywają jedynie te podmioty, które oprócz 
budowy portfela zamówień, potrafią sprawnie 
realizować projekty tak, żeby końcowa marża 
na kontrakcie była co najmniej równa marży 
ofertowej. Świat jak i rynek energetyczny pod-
legają ciągłym zmianom, ale jedna prawda jest 
niezmienna: radości z pozyskanego kontraktu 
powinna towarzyszyć co najmniej tak samo 
duża dyscyplina i odpowiedzialność w jego 
realizacji. 

Czego życzy Pani RAFAKO w roku 
jubileuszu?

RAFAKO chciałabym życzyć przede wszystkim 
tego, aby jeszcze przez wiele jubileuszy było 
liderem swojej branży, zaś praca dla niego sta-
nowiła dla pracowników i ich rodzin źródło 
dumy i satysfakcji. 

Świat jak i rynek energe-
tyczny podlegają cią-
głym zmianom, ale jedna 
prawda jest niezmienna: 
radości z pozyskanego 
kontraktu powinna 
towarzyszyć co najmniej 
tak samo duża dyscy-
plina i odpowiedzialność 
w jego realizacji. 
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Jak ocenia Pan nowe podejście do 
kontrolingu w RAFAKO? Co dzięki 
niemu zyskała organizacja?

Przede wszystkim nie oceniam tego podejścia 
w kategorii nowości. Jest to raczej kolejna pró-
ba wskazania na wagę procesów kontrolingo-
wych w firmie. Kolejna, bo przypominam so-
bie wiele takich nowych otwarć, czy bilansów 
otwarcia w historii Grupy Kapitałowej. Wie-
lokrotnie wspólnie z Prezesem Wiśniewskim 
wskazywaliśmy menedżerom jak ważne jest 
właściwe przygotowanie budżetów i rachun-
ków przepływów pieniężnych i jakie kluczowe 
znaczenie ma dla działania naszych Spółek. 
Dotyczy to zarówno właściwego przygotowa-
nia oferty wraz z budżetem ofertowym, jak 
i budżetu wykonawczego. Jak często zapew-
niani jesteśmy jako zarząd, że dany kontrakt 
jest wysoce rentowny i charakteryzuje się co 
najmniej neutralnym rachunkiem cash-flow. 
Jak często spotykamy się z  nonszalanckim 
podejściem do wskaźników ekonomicznych 
na kontrakcie prezentowanym przez kierow-
nictwo. W konsekwencji okazuje się, że popeł-
nione błędy na etapie oferty uniemożliwiają 
z  zyskiem zrealizować projekt. Do tego do-
chodzą także błędy przy sporządzaniu przez 

dyrektorów kontraktu budżetów wykonaw-
czych, gdzie często tworzy się takie budżety 
w oderwaniu od umowy z Zamawiającym i od 
realiów rynkowych. Wreszcie samo zarządza-
nie kontraktem, gdzie podpisywane umowy 
podwykonawcze stoją w sprzeczności do przy-
jętych w budżetach wartości i terminów. Ta sy-
tuacja będzie trwała dopóki budżet i rachunek 
przepływów pieniężnych kontraktu nie stanie 
się, obok umowy głównej, najważniejszym do-
kumentem kontraktu – swoistym rozkładem 
jazdy. Tak właśnie należy rozumieć to nowe 

Rozmowa z Jarosławem Dusiło, wiceprezesem zarządu spółki 
RAFAKO, o wadze procesów kontrolingowych w Spółce.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, 
Fundacja RAFAKO; Zdjęcie: Agnieszka Jadczak

WAGA PROCESÓW 
KONTROLINGOWYCH 
W FIRMIE

Budżet i rachunek 
przepływów pie-
niężnych kontraktu 
muszą  stać się, obok 
umowy głównej, naj-
ważniejszym doku-
mentem kontraktu – 
swoistym rozkładem 
jazdy. Tak właśnie 
należy rozumieć to 
nowe otwarcie.
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otwarcie. Jest to kolejny wysiłek mający za za-
danie zwiększyć odpowiedzialność menedże-
rów wszystkich szczebli i świadomość zmian, 
jakie zaszły w Polsce po 1990 roku. 

Czego życzy Pan RAFAKO w roku 
jubileuszu?

RAFAKO znajduje się w gronie bardzo niewielu 
przedsiębiorstw, które mogą cieszyć się swoim 
70 leciem. Z tej okazji chciałbym bardzo ser-
decznie życzyć wszystkim pracownikom, żeby 
z dumą i satysfakcją mogli każdego dnia ze 

znaczkiem RAFAKO przekraczać bramy Spół-
ki. Żebyśmy wspólnie pokazali, że nie tylko 
w zachodnich korporacjach można odnosić 
satysfakcję z pracy i że także polska marka 
potrafi być silna i rozpoznawalna. Rodzinom 
pracowników chciałbym życzyć, żeby dzięki 
RAFAKO mogli stabilnie planować życie ro-
dzinne, wychowywać i kształcić swoje dzieci. 
Oczywiście nie mogę nie wspomnieć w tym 
miejscu o emerytach, którzy swoje życie za-
wodowe związali z RAFAKO. Im także chciał-
bym życzyć wiele radości i przede wszystkim 
zdrowia. Dziękuję za rozmowę.

RAFAKO znajduje się 
w gronie bardzo nie-
wielu przedsiębiorstw, 
które mogą cieszyć się 
swoim 70 leciem. Z tej 
okazji chciałbym bar-
dzo serdecznie życzyć 
wszystkim pracow-
nikom, żeby z dumą 
i satysfakcją mogli każ-
dego dnia ze znaczkiem 
RAFAKO przekraczać 
bramy Spółki. Żebyśmy 
wspólnie pokazali, że 
nie tylko w zachodnich 
korporacjach można 
odnosić satysfakcję 
z pracy i że także pol-
ska marka potrafi być 
silna i rozpoznawalna. 



10 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne 

Jakie zmiany miały ostatnio miejsce  
w ETE Sp. z o.o.?

W połowie maja (16.05.2019 r.) zaszły zmiany 
w Zarządzie Spółki ETE Sp. z o.o. Objąłem sta-
nowisko Prezesa Zarządu. 

Kto tworzy załogę EtE? 

W Spółce mamy zatrudnionych ponad 90 pro-
jektantów i asystentów projektantów w trzech 
głównych pracowniach: Pracowni Technologicz-
no-Energetycznej, Pracowni Budowlanej wraz 
z Zespołem Architektury, Pracowni Instalacyj-
nej oraz Pracowni Elektrycznej i AKPiA. Spółka 
od lat działa na rynku energetycznym, uczestni-
cząc w odpowiedzialnych projektach z tej bran-
ży. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu, wy-
pracowywanych przez Zespół rozwiązaniom 
znakomicie wpisujemy się w potrzeby Kontra-
hentów i Zleceniodawców. Nasi projektanci wie-
lokrotnie dali przykład rzetelnej pracy, a wielu 
z nich, startując w różnych konkursach branżo-
wych, otrzymywało nagrody i wyróżnienia za 
wybitne osiągnięcia w projektowaniu. 

Czego życzy pan RAFAKO  
w roku jubileuszu? 

RAFAKO S.A. to spółka z ogromnym doświadcze-
niem i świetną kadrą. Na przestrzeni wielu lat 

pokazywała jak ważnym i odpowiedzialnym jest 
producentem i dostawcą kotłów i realizatorem 
wielu ważnych dla naszej gospodarki inwestycji, 
a również kontrahenci zagraniczni przekonali 
się o jakości produktów oraz o kompleksowości 
usług Spółki. W tak ważnym roku jubileuszowym 
chciałbym życzyć RAFAKO, aby wszystkie pla-
ny, jakie Spółka zamierza wprowadzić, zostały  
z sukcesem zrealizowane. By wyzwania, jakie ją 
czekają, były wyzwaniami, które pozwolą Spół-
ce otworzyć nowe możliwości i wejść w nowe 
przestrzenie biznesowe. Życzę RAFAKO Grupa 
PBG dalszego pomyślnego rozwoju, sukcesów 
i satysfakcji w realizacji kolejnych ambitnych 
zamierzeń. 

Rozmowa ze Sławomirem Kowalczykiem, prezesem zarządu spółki ETE, 
o zmianach, jakie w jubileuszowym dla RAFAKO roku zaszły z spółce.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, 
Fundacja RAFAKO; Zdjęcie: Agnieszka Jadczak

ZMIANY  
W SPÓŁCE ETE
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Jaka jest historia powstania RENGU?

Pomysł na utworzenie spółki serwisowej dla ca-
łej Grupy PBG w oparciu o RAFAKO Engineering 
powstał na początku 2015 roku, w tym czasie za-
trudnienie wynosiło 7 osób. Przyjęto wówczas 
strategię rozwoju poprzez przejęcia zorgani-
zowanych części przedsiębiorstw RAFAKO S.A. 
i PBG S.A., związane przede wszystkim z bu-
dowaniem kompetencji spółki. Przy przejęciu 
pionu serwisu PBG oil and gas zatrudniliśmy 
35 specjalistów. Następnie przejęliśmy 25 osób 
z pionu serwisu RAFAKO. Kolejnych 60 specjali-
stów przejęliśmy w 2016 z pionu wykonawstwa 
PBG oil and gas. W dalszym ciągu budowaliśmy 
swoje kompetencje już poprzez rozwój włas-
nych zasobów w Laboratorium Badań Nienisz-
czących i Pionie Rozruchów, co w efekcie przy-
niosło wzrost zatrudnienia o kolejne 30 osób. 
Obecnie firma zatrudnia ponad 160 osób, stale 
się rozwija i doskonali swoje działanie.

Jakie zmiany zaszły ostatnio 
w strukturach RENGu?

Zarząd naszej spółki został rozszerzony 
o dwóch wieceprezesów: panów Przemysława 
Szkudlarczyka i Patryka Świzika. Celem tego 
rozszerzenia jest wzmocnienie i rozbudowa 
usług RENGU w sektorze oil and gas. 

W jaki sposób udaje się realizować 
strategię spółki?

RAFAKO Engineering stale słucha oczekiwań, 
jakie stawiane są przez jej klientów i stara 

się je spełniać w  jak najwyższym standar-
dzie. Efektem tych działań jest stały wzrost 
sprzedaży. W latach 2015 – 2017 spółka prze-
żywała dynamiczny rozwój z 5 mln sprzedaży 
w 2015 roku do 50 mln w 2017 roku. Po tym 
okresie nastał czas pewnej stabilizacji spółki 
i „organicznego” rozwoju własnych zasobów, 
czego efektem są osiągane wielkości sprze-
daży na poziomie 52 mln w 2018 roku i plano-
wanej na rok 2019 wielkości 60 mln. Staramy 
się stale doskonalić oferowane przez Spółkę 
usługi. 

Jakie nowe wyzwania stoją obecnie 
przed organizacją?

Nasza strategia rozwoju zakłada dalsze po-
szerzanie kompetencji związanych z sektorem 
oil and gas, badaniami nieniszczącymi oraz 
opracowywaniem nowoczesnych technologii 
m.in. dla energetyki w zakresie optymalizacji 
pracy kotła. Mamy realny szanse na powięk-
szanie grona Naszych klientów i dalsze zwięk-
szanie udziału w rynku. 

W  tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim naszym klientom, pracownikom, 
konsorcjantom, dostawcom, podwykonawcom 
i wszystkim przyjaciołom RENGu, za wsparcie 
oraz dotychczasową współpracę i zaangażo-
wanie. Dziękując, życzę wszystkim, szczególnie 
Spółce obchodzącej piękny jubileusz, aby speł-
niały się Wasze marzenia i realizowały podjęte 
cele. Wszystkim czytelnikom, życzę tego same-
go oraz wiele dobrego.

Rozmowa z Rafałem Damasiewiczem, prezesem 
zarządu spółki RENG, o zmianach i strategii spółki.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. 
komunikacji korporacyjnej, Fundacja RAFAKO;  
Zdjęcie: Agnieszka Jadczak

RENG
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Historia RAFAKO pokazała, że dzięki 
sprawnemu zarządzaniu, postawieniu na 
innowacyjność oraz odwadze we wchodzeniu 
na nowe rynki można przezwyciężyć największe 
trudności i osiągnąć biznesowy sukces.

Tekst: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej 
Zdjęcie: Archiwum autora

RAFAKO  
GRUPA PBG  
NA RYNKU 

W dokumencie „Rekomendacje i wskaźniki”, któ-
ry kilka lat temu przygotowała Krajowa Izba 
Gospodarcza w ramach Kongresu Innowacyjnej 
Gospodarki znalazł się m.in. postulat wykorzysta-
nia do stymulowania rozwoju polskiej gospodarki 
potencjału „okrętów flagowych”, – czyli dużych 
firm, liderów swoich branż. Ich rolą powinno być 
wytyczanie nowych kierunków rozwoju, otwiera-
nie nowych rynków dla polskich towarów i usług 
oraz inspirowanie mniejszych firm. Działalność 
RAFAKO Grupa PBG doskonale wpisuje się w ten 
scenariusz. Historia firmy pokazała, że dzięki 
sprawnemu zarządzaniu, postawieniu na inno-
wacyjność oraz odwadze we wchodzeniu na nowe 
rynki można przezwyciężyć największe trudno-
ści i osiągnąć biznesowy sukces. Krajowa Izba 
Gospodarcza już wiele lat temu dostrzegła i doce-
niła potencjał RAFAKO. Nie tylko, jako dostawcy 
nowoczesnych usług dla energetyki, ale przede 
wszystkim jako przykład wdrażania nowoczes-
nych metod zarządzania w  przedsiębiorstwie 
oraz starannie zaplanowanej i skutecznie realizo-
wanej ekspansji zagranicznej. Wspomnieć należy 
również o podejmowanych przez firmę projektach 
w ramach współpracy nauki i biznesu.

Firma była m.in. laureatem konkursu „Mi-
ster Eksportu” organizowanego przez dzia-
łającą przy KIG redakcję czasopisma „Rynki 
Zagraniczne”. Otrzymała również Polską Na-
grodę Jakości za wdrożenie nowoczesnego 
modelu zarządzania jakością.

Przed szeroko pojętą branżą energetyczną 
i całą polską gospodarką stoi wiele nowych 
wyzwań. Jeśli chcemy ją rozwijać, musimy 
stopniowo zmieniać model polskiej gospodarki. 
Żyjemy w epoce globalizacji – światowa gospo-
darka staje się coraz bardziej konkurencyjna 
i coraz trudniej będzie odgrywać w niej zna-
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czącą rolę. Wzrasta rola technologii cyfrowych 
i gospodarki opartej na wiedzy. Jeśli chcemy 
doganiać Europę i świat, musimy przyśpieszyć 
nasz rozwój. Kto nie idzie do przodu, ten się 
cofa. Innowacyjny przełom nie będzie możli-
wy bez udziału przedstawicieli największych 
i najważniejszych branż w polskiej gospodar-
ce. Dodatkowym wyzwaniem będzie zmiana 
modelu polityki klimatyczno-energetycznej, 
która w ciągu najbliższych lat prawdopodob-
nie wymusi ograniczenie wykorzystania węgla 
w energetyce i nastawienie na wykorzystanie 
w coraz większym stopniu alternatywnych 

źródeł energii. Jestem przekonany, że RAFAKO 
Grupa PBG może odegrać istotną rolę w proce-
sie zmiany modelu polskiej gospodarki. Wiedza 
i doświadczenie firmy, zdobyte w ciągu wielu 
lat funkcjonowania na bardzo konkurencyj-
nym rynku i często w trudnym otoczeniu 
makroekonomicznym, mogą stać się 
cennym przykładem dla innych 
przedsiębiorców, którzy wciąż 
poszukują swojej recepty na 
rynkowy sukces. 

Gratuluję pięknego jubileu-
szu i życzę dalszych sukcesów.

ANDRZEJ 
ARENDARSKI 
prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej

29
SIERPNIA 

2014

Uroczyste obchody 
65-lecia firmy RAFAKO.
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Jak postrzegały nas media w ciągu ostatnich 
5 lat. O czym pisano, co podkreślano, co 
stanowiło o naszej pozycji na rynku. 

Przygotowała: Joanna Januszewska, kierownik 
ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja RAFAKO

PISALI O NAS
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Źródło: www.nowiny.pl/biznes

Źródło: www.parkiet.com

Źródło: www.inzynieria.com

Źródło: „Puls Biznesu”, 26 czerwca 2017

Źródło: „Echo Dnia”, 4 października 2016
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W 70-letniej historii RAFAKO splatają 
się dzieje historyczne, postęp 
technologiczny i historie wielu ludzi.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja RAFAKO
Zdjęcia: Bożena Małczak-Koziarska, 
Fundacja RAFAKO

RAFAKO – 
TAK BYŁO

Przyszli do pracy, gdy RAFAKO raczkowało. 
Mając doskonałych, wyrozumiałych prze-
łożonych mogli „przenosić góry”, tworząc 
organizację pracy od podstaw. Moimi roz-
mówcami są panowie: Jerzy Jedz, główny 
technolog, a następnie kierownik Biura Eks-
portu, staż w RAFAKO 52 lata (od 1952 do 2004); 
Emil Hazuka, zastępca dyrektora naczelnego 
ds. jakości, staż w RAFAKO 40 lat (od 1957 do 
1997); Bogdan Glinkowski, główny specjalista 
ds. energetyki jądrowej, staż w RAFAKO 38 lat 
(od 1954 do 1992); Władysław Tarasek, zastęp-
ca dyrektora ds. produkcji, staż w RAFAKO 
38 lat (od 1960 do 1998); Henryk Pohl, dyrek-
tor naczelny, staż w RAFAKO 34 lata (od 1954 
do 1988).

Początki
Fabryka w Raciborzu powstała po wojnie. Tak 
naprawdę nikt z nas nie wie, dlaczego wybór 
miejsca padł na Racibórz. W żadnych aktach 
nie znajdziemy tej informacji. Gdy przyjecha-
liśmy do Raciborza, miasto było zniszczone, 
a  całe ulice były wypalone  – wspominają 
RAFAKOwscy weterani.

Na bazie wytycznych władz odbywała się 
pełna elektryfikacja wsi i miast, budowało się 

RAFAKOWCY 
Od lewej: Henryk Pohl, Władysław Tarasek, 
Emil Hazuka i Bogdan Glinkowski
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fabryki, ciepłownie i elektrownie. Zapotrze-
bowanie na urządzenia energetyczne było 
bardzo duże, import z  ZSRR nie pokrywał 
potrzeb. Zdecydowano wybudować fabrykę 
w Raciborzu. W roku 1949 rozpoczęła się in-
westycja pod nazwą Fabryka Urządzeń Tech-
nicznych. Dzięki tej decyzji miasto otrzymało 
szansę na rozwój.

Przyszliśmy do Raciborza po maturze lub 
studiach  – synowie chłopów i  robotników, 
do miasta, w okolicy którego funkcjonowało 
kilka zakładów o wysokim poziomie techniki. 
Były przed nami postawione zadania. Stara-
liśmy się nadążać i z tego wytworzyła się at-
mosfera i poziom pracy, który osiągnęliśmy. 
Rośliśmy ze względu na to, że chcieliśmy po-
dołać zadaniom, które stawiała przed nami 
władza – mówią moi rozmówcy.

Przełożeni
W pierwszych latach działalności zakładu za 
poziom techniki odpowiedzialne były dwie wy-
bitne osobistości: Ryszard Chwalibóg, wielolet-

ni wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, 
specjalista w zakresie technologii wytwarza-
nia, oraz Teofil Hajkowski, ekspert w zakresie 
projektowo-konstrukcyjnym. Wspólnie z dy-
rektorem Tadeuszem Frączkiem, uzdolnionym 
zarządcą, oraz jego zastępcą ds. technicznych, 
Tadeuszem Sanetrą, stanowili gwarancję do-
brej organizacji pracy. Obydwaj dyrektorzy 
mieli wykształcenie zawodowe i tytuł inżynie-
ra zawodowego. Władza dała im szansę, a oni 
podwładnym szerokie pole do popisu.

Dyrekcja była otwarta na postęp, na nowoś-
ci, które pojawiały się na rynku i pozwalała 
na przeprowadzanie badań we współpra-
cy z wieloma instytucjami zewnętrz-
nymi. Inżynier Hajkowski zwykł ma-
wiać: „Jak chcesz być zbawiony, to 
musisz przestrzegać wszystkich 
zasad”. Jakość wykonywanych 
przez firmę urządzeń przyczy-
niła się wydatnie do skrócenia 
czasu ich montażu na placu 
budowy.

WSPOMNIENIA 
„Trybuna Robotnicza. 

Magazyn Niedziela” 
z 20–21 września 1975 r.

8
WRZEŚNIA 

2014

Funkcję Prezesa RAFAKO 
objęła Pani Agnieszka 
Wasilewska-Semail.
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Doradcami RAFAKO byli dyrektor zjedno-
czenia „ZEMAK” Bogdan Suchowiak, biegle 
operujący czterema językami, oraz profe-
sorowie Teodor Wróblewski  – Politechnika 
Wrocławska, Piotr Orłowski  – Politechnika 
Warszawska oraz Marceli Baran – Politech-
nika Śląska.

Mieliśmy szczęście w RAFAKO trafić na tutej-
szych ludzi, nawiązywaliśmy z nimi współpra-
cę. Mieli nawyk śląskiego porządku, znali się 
na technice, byli nauczeni dyscypliny i punktu-
alności. Uczyliśmy się wiele od prostych ludzi. 
Każdy z nas przyszedł ze swoim bagażem. Mo-
gliśmy się różnić i mieć inne zdanie, natomiast 
przy współpracy byliśmy jednością, mieliśmy 

jeden cel, a to było bardzo ważne dla fabryki – 
podkreślają wieloletni pracownicy.

Powstał niezwykle wartościowy stop kre-
sowego polotu, uporu z regionów centralnych 
oraz śląskiej solidności i pracowitości.

Najważniejsze urządzenia
Najważniejsze urządzenia w fabryce były ra-
dzieckie. Prasa o nacisku 4 tysięcy ton była 
przez 50 lat największa w Polsce i pracuje do 
dzisiaj. Na tej prasie wykonano dla różnych 
przemysłów kilkadziesiąt tysięcy ton denek – 
również dla przemysłu kotłowego. RAFAKO 
dysponowało także przez kilka dekad jedyną 
w Polsce giętarką do rur do średnicy 400 mi-
limetrów.

Kolejne ważne wyposażenie stanowiły urzą-
dzenia do produkcji ścian membranowych 
sygnowane VKW-Niemcy. Odpowiedzialny za 
dobór i instalację linii technologicznej memb-
ran był Bogdan Glinkowski  – autor książki 

„Technologia Robót Kotlarskich” – wieloletni 
wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, 
pracujący równolegle w zakładzie w RAFAKO. 
Byliśmy pierwszą Fabryką w całym RWPG, 
która produkowała kotły ze ścianami memb-
ranowymi. Był to duży przełom w konstrukcji 
kotłów dużych wydajności – zaznaczają moi 
rozmówcy.

Rozwój
Fabryka się rozbudowywała, miała dobrą 
dyrekcję, dawała szansę młodym, Warsza-
wa popierała inwestycje. RAFAKO uzyskało 
uprawnienia do produkcji według przepisów 
niemieckich i indyjskich oraz dopuszczenie do 
produkcji według przepisów amerykańskich 
ASME Boiler Code. To wszystko obserwowa-
ła władza centralna i wymagała od RAFAKO 
coraz większych i wydajniejszych urządzeń. 

WSPOMNIENIA 
„Trybuna Robotnicza. 

Magazyn Niedziela” 
z 25–26 września 1976 r.

Każdy z nas przyszedł ze swoim bagażem. 
Mogliśmy się różnić i mieć inne zdanie, 
natomiast przy współpracy byliśmy 
jednością, mieliśmy jeden cel, a to było 
bardzo ważne dla fabryki.

2
LUTEGO 

2014

RAFAKO wygrało przetarg na 
modernizację elektrofiltrów 
w Elektrowni Ostrołęka.
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Równolegle fabryka stała się poważnym eks-
porterem, dostarczając kotły m.in. do Wietna-
mu, Chin, Jugosławii czy Turcji. Zapotrzebo-
wanie wzrosło do tego stopnia, że ówczesny 
wicepremier w czasie wizyty w RAFAKO miał 
pretensje, że za dużo produkuje się na eks-
port, a za mało na modernizację elektrowni 
krajowych.

Fabryka rosła medialnie, a  my byliśmy 
honorowi, jak o nas mówiono – przyznają 
emerytowani RAFAKOwcy.

W stanie wojennym, kiedy brakowało pod-
stawowych materiałów do produkcji, ratun-
kiem dla zapewnienia ciągłości pracy były 
kontrakty eksportowe realizowane z powie-
rzonych materiałów klienta. Fabryka prowa-
dziła prace badawcze nad udoskonaleniem 
konstrukcji i technologii wytwarzania. Przy-
kładem jest fragment rozerwanego w czasie 
badań walczaka, na którym przeprowadzono 
próby nowych metod spawania i badań kon-
trolnych. Walczak ten jest wyeksponowany 
przy wjeździe do RAFAKO.

Integracja
By sprostać postawionym przed RAFAKO 
zadaniom, potrzebne były zaangażowanie 
i integracja załogi. Władysław Tarasek miał 
wybitne zdolności do organizowania zbioro-
wego wysiłku. Pod jego kierownictwem zało-
ga wybudowała ośrodek wczasowy w Łazach, 
boisko oraz nowoczesną halę sportową 
(obecnie Arena RAFAKO). Ponadto 
starano się integrować załogę, 
organizując szkołę przyza-
kładową, żłobek, przed-
szkola i własne ośrodki 
wczasowe oraz po-
pierając różne formy 
dokształcania, w  tym 
studia w  systemie wie-
czorowym. Szczególnego 
podkreślenia wymaga fakt, 
że przez wszystkie lata firma 
dbała o  mieszkania dla załogi. Po-
wstały tysiące lokali.

WSPOMNIENIA 
„Elektroda Raciborska” 

z 15 września 1987 r.

Organizowanie zbiorowego wysiłku
W 1986 roku miała miejsce poważna awaria 
w Świeciu. W Zakładach Celulozowych nastą-
pił wybuch kotła sodowego. Prace w całym 
zakładzie zostały przerwane. Straty z tytułu 
postoju przekraczały 10 tys. USD dziennie, 
ważny był termin realizacji. Dostawca kotła – 
firma fińska – oferowała dostawy z terminem 
12 miesięcy, RAFAKO zaoferowało 6 miesięcy. 
Było to poważne zadanie, za realizację którego 
odpowiedzialny przed ministrem Adamczy-
kiem był Władysław Tarasek. W nagrodę za 
zaangażowanie i wzorową realizację zamó-
wienia władza przyznała liczne odznaczenia 
resortowe i państwowe, w tym Krzyż Kawaler-
ski Odrodzenia Polski Emilowi Hazuce i Krzyż 
Komandorski Odrodzenia Polski Władysławo-
wi Taraskowi.

18
WRZEŚNIA 

2014

Symboliczne wkopanie łopaty 
na placu budowy w Jaworznie.
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Największy kocioł na węgiel brunatny
W latach 60. fabryka zaczęła produkować kotły 
o wydajności 650 tp/h do bloków 200 MW dla 
Elektrowni Turów, a następnie kotły o wydajno-
ści 1150 tp/h do bloków 360 MW dla Elektrowni 
Bełchatów. Jednym z większych osiągnięć Fabry-
ki było zaprojektowanie (we współpracy z firma-
mi SULZER/EVT) i budowa dla elektrowni Nikola 
Tesla w Jugosławii kotła o wydajności 115 tp/h 
dla bloku 600 MW. Było to olbrzymie wydarzenie, 
pierwszy i największy taki kocioł w Europie na 
węgiel brunatny, dzięki czemu zrobiło się o fir-
mie bardzo głośno. RAFAKO nie tylko się rozwi-
jało, lecz także zyskało w Europie wielką renomę.

Energetyka jądrowa
W roku 1974 rozpoczął się okres zaangażowa-
nia fabryki w problematykę produkcji urzą-

WSPOMNIENIA 
U góry: gazeta wydawana w Szanghaju, w której 
pojawiła się wzmianka o RAFAKO. 
Na dole: wizyta delegacji Atomenergoeksportu
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dzeń dla energetyki jądrowej. Dyrektor Zjed-
noczenia „MEGAT” zwrócił się z zapytaniem, 
czy RAFAKO podejmie się takiego wyzwania. 
Po pozytywnej decyzji dyrekcji Zjednoczenie 
wezwało Henryka Pohla do Warszawy ce-
lem opracowania projektów Uchwały Rządu 
i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
określających zakres i warunki finansowania 
i rozbudowy RAFAKO. Efektem inwestycji mia-
ła być zdolność technologiczna do produkcji 
stabilizatorów ciśnień i wytwornic pary dla 
reaktora WWER-440, a docelowo WWER-1000 
na bazie dokumentacji Atomenergoeksportu 
Moskwa.

Po kilku latach przygotowań RAFAKO wy-
produkowało 3 stabilizatory ciśnienia i opa-
nowało produkcję wytwornic pary. Pierwsze 
dwa stabilizatory dostarczono do elektrowni 
w byłej NRD, trzeci, planowany dla Elektrowni 

WSPOMNIENIA 
Emerytowani 
pracownicy zapoznają 
się z wystawą z okazji 
70-lecia RAFAKO

Jądrowej w Żarnowcu, stoi jako pomnik przed 
dyrekcją RAFAKO.

Efektem podjęcia się produkcji urządzeń dla 
energetyki jądrowej było opanowanie najno-
wocześniejszych metod wytwarzania i kontroli 
jakości, a także znaczny przyrost majątku fa-
bryki. W  ramach programu inwestycyjnego 
wybudowano: halę produkcyjną W4 z nowoczes-
nym wyposażeniem, budynek administracyjny, 
magazyn wysokiego składowania, budynek dla 
służb utrzymania ruchu, ośrodek informatyki, 
Elektrociepłownię Południe w Raciborzu oraz 
400 mieszkań dla załogi. Wybudowano również 
pracownię badań nieniszczących, wyposażo-
ną w lineatron z możliwością badania połączeń 
spawanych i odkuwek o grubościach do 500 mm. 
Jest to jedyny tego typu aparat w Polsce.

Za zaangażowanie i osobisty wkład w roz-
wój energetyki Rada Państwa nadała Hen-
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Efektem podjęcia się produkcji 
urządzeń dla energetyki jądrowej 
było opanowanie najnowocześniej-
szych metod wytwarzania i kontroli 
jakości, a także znaczny przyrost 
majątku fabryki.

REALIZACJE 
Trzeci z wyprodukowanych stabilizatorów, 
przeznaczony do Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

rykowi Pohlowi w 1986 roku tytuł honorowy 
„Zasłużony Energetyk PRL”.

Dumni ze współpracy
Niezmierną dumą napawa nas współpraca 
wszystkich służb zakładu, czego efektem było 
docenienie RAFAKO Racibórz za jakość i nowo-
czesność produkcji nie tylko w Europie, ale i na 
świecie. Ponadto cieszy nas fakt, że od lat 60. 
wszystkie krajowe ciepłownie i elektrownie 
były zaprojektowane i wykonane przez firmy 
polskie.

Życzenia
Z  okazji jubileuszu moi rozmówcy życzą 
RAFAKO dobrych zamówień, solidnych klien-
tów, satysfakcjonujących wyników ekono-
micznych oraz zadowolonej z pracy i płacy 
załogi.

10
PAŹDZIERNIKA 

2014

Spółka ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka S.A. podpisała umowę 
z konsorcjum firm RAFAKO S.A. oraz 
OMIS S.A. na budowę „pod klucz” 
instalacji odazotowania spalin.
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RAFAKO powstało w  1949  roku. Początko-
wo firma projektowała i produkowała kotły 
dla krajowej energetyki zawodowej, w pełni 
zaspokajając krajowy popyt na duże kotły 
energetyczne opalane węglem kamiennym 
i brunatnym.

W  latach 90. oferta firmy poszerzyła się 
o technologie przyjazne środowisku, w tym 
kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym oraz 
instalacje odsiarczania spalin.

W  1993  roku firma została sprywatyzo-
wana a  nazwa przekształcona na Fabryka 
Kotłów RAFAKO S.A. W 1994 RAFAKO weszła 
na Giełdę Papierów Wartościowych, a  od 
2011 RAFAKO S.A. należy do Grupy PBG.

Zakład macierzysty mieści się w Raciborzu, 
gdzie mieszczą się dyrekcja zakładu, biura 
projektowe, technologiczne i  hale produk-
cyjne. RAFAKO ma także biura projektowe 

w Gliwicach, Belgradzie, zakład elektro-
filtrów w Pszczynie, hale produkcyjne 

w Wyrach oraz biura w Warszawie 
i Wysogotowie.

Firma posiada referencje wie-
lu krajów Europy i Azji np. Chin, 
Turcji, Niemiec, Francji, Szwaj-

carii, Belgii, Czech, Skandyna-
wii i krajów byłej Jugosławii. 
Obecnie RAFAKO zatrudnia 
ponad 1700 osób. 

RAFAKO spełnia wymogi norm ISO-9001, ISO 
14001, ISO 18001, EMAS oraz wymogi dyrektywy 
Unii Europejskiej w zakresie urządzeń i elemen-
tów ciśnieniowych.

RAFAKO od wielu lat prowadzi dużą i sze-
roko zakrojoną działalność dla społeczności 
lokalnych. Wspiera osoby i instytucje potrze-
bujące pomocy jak domy dziecka, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, placówki terapeu-
tyczne. Organizuje i  współfinansuje przed-
sięwzięcia, kulturalne, społeczne i sportowe. 
RAFAKO znane jest z tego, że ma „otwarte ser-
ce” dla potrzebujących.

RAFAKO buduje inwestycje istotne dla Polski w obszarze 
energetyki oraz ropy i gazu. Od 70 lat robimy dobrą 
i pożyteczną dla narodu i Polski robotę. Tak trzymamy!

Tekst: Ryszard „Rylew” Lewicki

70 LAT RAFAKO 
ROCZNICA KAMIENNA 

Hasła i wizje RAFAKO

Nasza misja
Podnoszenie poziomu funkcjonowania 
społeczeństwa poprzez zastosowanie 
nowych technologii i rozwiązań.

Nasza wizja
Chcemy być jedną z najnowocześniej-
szych spółek w Europie.

Nasze wartości
Jakość, skuteczność, nowoczesność.

3
LISTOPADA 

2014

Podpisanie Aktu Erekcyjnego 
i wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowych 
bloków w Elektrowni Opole.
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Historia i teraźniejszość sztandaru RAFAKO, jednego 
z najważniejszych symboli jednoczących zbiorowość RAFAKO. 

SZTANDAR RAFAKO

Sztandar  jest najważniejszym zna-
kiem i  symbolem wyróżniającym 
oraz jednoczącym daną zbiorowość 
oraz podnoszącym jej prestiż. Ręcz-
nie wykonany towarzyszył RAFAKO 
w najważniejszych momentach. Na 
uroczystościach firmowych, jubile-
uszach, pogrzebach zmarłych pra-
cowników. Przyszedł czas na nowe. 
Z  okazji 70-lecia RAFAKO Zarząd 
spółki ufundował nowy sztandar 
prezentujący dotychczasową i obec-
na historię.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja RAFAKO
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

SZTANDAR 
Powyżej prezen-
tujemy dotych-
czasowy sztandar 
RAFAKO, po prawej 
stronie projekt 
nowego sztandaru, 
ufundowanego 
przez Zarząd Spółki
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Historia prywatyzacji RAFAKO i giełdowego debiutu Spółki obfituje 
w ciekawe wydarzenia i jest nierozerwalnie związana z przekształceniami 
polskiej gospodarki w czasach wolności gospodarczej.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, rzecznik prasowy, Grupa Kapitałowa PBG 
Adam Górnicki, dyrektor biura zarządu, RAFAKO S.A.; Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A. 

25 LAT RAFAKO 
NA GIEŁDZIE
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Dnia 3 grudnia 1993 
roku Komisja Papie-
rów Wartościowych 
podjęła decyzję 
o dopuszczeniu akcji 
RAFAKO S.A. do 
publicznego obrotu. 
Akcje były sprze-
dawane w domach 
maklerskich bez 
podziału na transze 
dla małych i dużych 
inwestorów, co 
było swego rodzaju 
nowością.

Kiedy Polska odeszła od gospodarki ręcznie ste-
rowanej, a mechanizmy rządzące naszym ryn-
kiem zaczęły upodabniać się do tych, które rzą-
dzą światowymi rynkami, RAFAKO, obecne na 
tych rynkach od lat, korzystając z najlepszych 
wzorców, chciało pójść własną drogą prywa-
tyzacji, co częściowo się Załodze i ówczesnej 
Dyrekcji udało. W skrócie przypomnienie naj-
ważniejszych faktów sprzed ćwierćwiecza.

Giełdowy debiut RAFAKO, które od 1989 roku 
funkcjonowało jako Przedsiębiorstwo Państwo-
we Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO, był 
możliwy dzięki wejściu w życie Ustawy o Prywa-
tyzacji Przedsiębiorstw Państwowych w lipcu 
1990 roku.

Początkowo pomysł dyrekcji i pracowników 
zakładał wykup zakładu przez Załogę, ale mimo 
determinacji ówczesnej dyrekcji, wspartej koali-

cją Rady Pracowniczej, Związków Zawodowych 
i rzeszami Pracowników, ministerstwo próbo-
wało najpierw dokonać prywatyzacji poprzez 
udział w niej zagranicznego inwestora strate-
gicznego. W Warszawie uznano, że RAFAKO to 
świetna firma i można ją będzie dobrze sprze-
dać. Pracownicy i  Dyrekcja, też przekonani 
o wartości firmy, chcieli poradzić sobie w nowej 
rzeczywistości gospodarczej sami. 

Niewyobrażalny dla ministerstwa pomysł, 
że fabrykę może wykupić załoga, skłonił urzęd-
ników do szybkiego włączenia RAFAKO do 
Programu Powszechnej Prywatyzacji, co cały 
proces znacznie spowolniło. Następnie, w ta-
jemnicy przed Załogą, zdecydowano o prywaty-
zacji kapitałowej, czyli przekształceniu zakładu 
(poprzez jednoosobową Spółkę Skarbu Pań-
stwa) w Spółkę Akcyjną i rzucenie jej akcji na 
rynek. Jednocześnie ministerstwo negocjowało 
z firmą ABB, która miała zakusy na RAFAKO, ale 
Pracownicy i Dyrekcja przypominali o swojej 
propozycji bardzo głośno i skutecznie.

W końcu w drodze kompromisu przyjęto 
kapitałową formułę prywatyzacji, przy czym 
spółce menadżersko-pracowniczej RAFAKO 
Sp. z o.o. przyznano prawo zakupu 50% akcji, 
dalsze 20% przyznano pracownikom na wa-
runkach ulgowych wg stażu pracy i wysokości 
zarobków, 5% wykupiła około czterdziestooso-
bowa grupa kierownictwa RAFAKO, 25% ak-
cji zatrzymał Skarb Państwa z zamiarem ich 
sprzedaży w ofercie publicznej, przewidując, 
że Spółka będzie kolejną giełdową rewelacją. 
Ministerstwo nie ukrywało, że wyjątkowa 
ścieżka prywatyzacji jest nagrodą za efektyw-
ną prace załogi i jej determinację.

Dnia 3 grudnia 1993 roku Komisja Papie-
rów Wartościowych podjęła decyzję o  do-
puszczeniu akcji RAFAKO S.A. do publicznego 
obrotu. Akcje były sprzedawane w domach 
maklerskich bez podziału na transze dla 
małych i dużych inwestorów, co było swego 
rodzaju nowością. Ponieważ pula sprzedawa-
nych akcji była mała, w zasadzie przeznaczo-
na dla drobnych inwestorów, a próg wielkości 
pakietu wyznaczony dość nisko, akcje mogła 
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kupić duża 
grupa osób. 

Jeden zama-
wiający mógł ku-

pić nie mniej niż 10, ale 
nie więcej niż 50 akcji. 

Do oferty przeznaczono 25% emisji, 
liczącej 1,5 miliona akcji. Cena nominalna 
wynosiła 80 tysięcy złotych (oczywiście sta-
rych, przed denominacją). Cenę ustalono na 

„zbliżonej do rynkowej” jak to określono, aby 
zniechęcić spekulantów. Zarząd zapowiedział 
też, że będzie raczej inwestował, niż wypłacał 
zysk akcjonariuszom, a sprzedaż miała się 
odbywać w  pierwszych dwóch tygodniach 
stycznia 1994 roku.

Już w grudniu, mimo że nie była wtedy na-
wet znana cena sprzedaży, po akcje ustawiały 
się kolejki. Nieoficjalnie mówiło się, że cena 
emisyjna wyniesie nawet 400 tysięcy złotych 
za akcję, w puli sprzedawanej w ofercie pub-
licznej dla drobnych inwestorów. W  końcu 
podjęto jednak decyzję, że akcje RAFAKO będą 
sprzedawane od 24 stycznia do 4 lutego 1994 
roku, po… 700 tysięcy złotych. Cena akcji to 
zresztą bardzo ciekawa historia.

W prospekcie emisyjnym ministerstwo za-
proponowało najpierw 400 tysięcy złotych, 
a w chwili jego opublikowania, 10 stycznia, 
wzrosła ona do 700 tysięcy, z zastrzeżeniem, 
że nie jest ostateczna. I w końcu, 20 stycz-
nia wynosiła już 1,2 mln złotych za akcję! 
W  efekcie wielu kolejkowiczów, którzy od 
tygodni czekali na rozpoczęcie sprzedaży, 
zamiast kupić akcje, sprzedawało miejsca 
w kolejce do okienek w domach maklerskich. 
Ceny były rożne, ale podobno najwięcej za-
płacono za miejsce pod jednym z punktów 
w Warszawie – aż 20 milionów złotych, za 
które sprzedający podobno następnego dnia 
poleciał na safari.

Inna ciekawostka – na wieść o podwyżce 
ceny rozwiązał się społeczny komitet kolejkowy 
pod warszawską Rotundą – PKO BP, stworzony 
kilka miesięcy wcześniej. Ale następnego dnia 
kolejka utworzyła się od nowa, o ile bowiem Ci, 

którzy nie wiedzieli czasem nawet jakiej firmy 
akcje kupują, byli zbulwersowani podwyżkami 
ceny, to już doświadczeni inwestorzy wiedzieli, 
że warto je kupić nawet po cenie, która choć nie 
gwarantowała pięciokrotnej „przebitki” w dniu 
debiutu, i tak była atrakcyjna w dłuższej per-
spektywie.

Potwierdziła to zresztą sonda przeprowa-
dzona wówczas przez Gazetę Wyborczą – ko-
lejkowicze pod biurami maklerskimi zupeł-
nie inaczej postrzegali rodzący się w Polsce 
rynek kapitałowy niż inwestorzy i maklerzy. 
Zaś cenę sprzedaży akcji RAFAKO minister 
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Tauron Wytwarzanie i Rafako 
podpisały protokół przekazania 
placu budowy bloku energetycznego 
o mocy 910 MW, który powstaje na 
terenie Elektrowni Jaworzno III.
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podobno ustalił właśnie po spotkaniu z tymi 
ostatnimi, m.in. na podstawie ich analiz.

Sprzedaż akcji RAFAKO ruszyła 24 stycznia. 
W pierwszym dniu sprzedano akcje w większo-
ści ze 104 punktów w kraju, w których je ofero-
wano. W Warszawie na jeden punkt sprzedaży 
przypadło po 3250 akcji. Teoretycznie oznacza-
ło to, że szanse na zakup miało najwyżej 100 
pierwszych osób. W praktyce okazało się, że 
np. w BDM przy ulicy Mysiej akcje kupiło tylko 
75 klientów, większość kupowała bowiem pakie-
ty po 50 akcji, tylko nieliczni mniej. W zasadzie 
już o godzinie 14.00 akcje zostały wyprzeda-
ne. Pierwszy dzień sprzedaży zakończył się 
więc spektakularnym sukcesem. Podobnie jak 
pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów War-
tościowych w dniu 7 marca 1994 roku, gdzie 
akcje zadebiutowały z kursem ok. półtora mi-
liona złotych za akcję! (Przypominam, przed 
denominacją).

Od 14 lipca 1994 roku na GPW notowane 
są akcje Spółki powstałe po splicie (podziale) 
w stosunku 1:4, w łącznej liczbie 6 000 000 sztuk.

W następnych latach Spółka emitowała kolej-
ne akcje: serii F i G w liczbie 333 000 000 sztuk, 
serii H w liczbie 8 070 000 sztuk, serii I 
w liczbie 52 200 000 sztuk – wszystkie 
notowane na GPW. 

Po latach RAFAKO znów w pe-
wien sposób debiutuje na gieł-
dzie – debiutują bowiem akcje 

nowej emisji serii J w liczbie 15 331 998 sztuk, 
które notowane są od 21 września 2015 roku 
oraz akcje serii K w liczbie 42 500 000 sztuk, któ-
re notowane są od 18 stycznia 2018 roku. W ten 
sposób dziś na GPW notowanych jest w obrocie 
na GPW łącznie 127 431 998 sztuk akcji.

Od 30 kwietnia 2019 roku RAFAKO S.A jest 
objęte pilotażowym Programem Wsparcia 
Pokrycia Analitycznego, zorganizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w War-
szawie. Celem Programu jest opracowywanie 
analiz dla średnich i małych spółek (tj. należą-
cych do indeksów mWIG40 i sWIG80). Przystą-
pienie do Programu nie wiąże się z żadnymi 
kosztami po stronie Spółki (koszty pokrywane 
przez GPW). Jego celem jest wzrost liczby pub-
likowanych analiz dla spółek wchodzących 
w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, a także 
zwiększenie ich dostępności dla inwestorów 
krajowych oraz zagranicznych. GPW liczy, 
że w dłuższym horyzoncie przełoży się to na 
wzrost płynności, a także na dokładność wy-

cen spółek objętych takim pokryciem ana-
litycznym. Giełdowy Program Wsparcia 
Pokrycia Analitycznego został wypra-
cowany po konsultacjach z  domami 
maklerskimi i polega na sporządzaniu 
finansowanych przez GPW raportów 
analitycznych. W ramach pilotażowego 
Programu pokryciem analitycznym zo-
stało objętych 40 spółek.

PRYWATYZACJA  
Podpisanie aktu prywatyzacyjnego RAFAKO S.A., 12 stycznia 1993 r. W środku: Minister Przekształceń Włas-
nościowych Janusz Lewandowski, pierwszy z prawej: Tadeusz Ekiert, pierwszy Prezes Zarządu RAFAKO S.A.
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Przekazanie do eksploatacji 
instalacji odsiarczania spalin kotłów 
K3 i K4 w Elektrowni Třebovice należącej 
do spółki Dalkia ČR a.s. Pierwsza insta-
lacja odsiarczania metodą półsuchą 
oparta o technologię RAFAKO S.A. 
zrealizowana poza Polską.
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Miał budować cukrownie a stał się jednym z budowniczych 
Raciborskiej Fabryki Kotłów. Rozmowa o tym, jakie wspomnienia 
z dzieciństwa towarzyszą Wiceprezydentowi Michałowi 
Fita z czasów kiedy jego dziadek pracował w RAFAKO.

Rozmawiała: Beatrycze Rychlik, Koordynator ds. CSR Grupy PBG, 
Fundacja RAFAKO; Zdjęcia: Archiwum Michała Fity

FABRYKA 
KOTŁÓW  
ZAMIAST 
CUKROWNI

Pana dziadek brał czynny udział przy 
budowie RAFAKO i Raciborza. Uprzejmie 
proszę o przedstawienie naszym czytelnikom 
sylwetki Pana dziadka, Tadeusza Fity.

Mój dziadek, Tadeusz Fita urodził się w  Dy-
midowie pod Chodorowem. Dziś jest to okręg 
lwowski. W Chodorowie znajdowała się cukrow-
nia. W związku z powyższym ludność, która za-
mieszkiwała tamte tereny wraz z akcją Wisła była 
przesiedlana na obszary, w których zlokalizowa-
ne były cukrownie. Ich wiedza i doświadczenie, 
znajomość procesów i technologii miały się stać 
gwarancją sukcesu m.in. na raciborskiej ziemi. 
W tren sposób rodzina mojego dziadka trafiła do 
Raciborza, a Tadeusz rozpoczął pracę przy budo-
wie Zakładu Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych. 
W  1949  roku rozpoczęto budowę ówczesnego 
RAFAKO i w tym procesie mój dziadek, Tadeusz 
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Fita, brał czynny udział. Od czasu budowy fa-
bryki aż do emerytury, a nawet i dłużej dziadek 
pracował w Raciborskiej Fabryce Kotłów, dziś 
RAFAKO Grupa PBG. Mój ojciec Janusz Fita 
również pracował w RAFAKO. 

Jak wspomina Pan pracę dziadka 
w ówczesnej Fabryce Kotłów? 

Z przekonaniem mogę przyznać, że w okresie 
mojego dzieciństwa nasze rodzinne życie było 
bardzo mocno związane z RAFAKO. To była 

firma, która już w tym czasie, bardzo mocna 
dbała o pracowników. Uwielbiałem i do dziś 
uwielbiam ośrodek wypoczynkowy RAFAKO 
w Zawoi. Było to również miejsce wycieczek 
szkolnych, które wspominam z sentymentem 
i które kojarzy mi się z niejedną przygodą. To 
jedno z  takich miejsc, które bardzo mocno 
utożsamia się z  RAFAKO jako przestrzenią 
wypoczynku i  rekreacji Raciborzan. Dosko-
nale pamiętam festyny, które odbywały się 
na terenie RAFAKO. 

W latach 80-tych po raz pierwszy w życiu zo-
baczyłem i miałem okazję skorzystać z kompu-
tera właśnie w RAFAKO. Do dzisiaj pamiętam 
zielono-czarne monitory, była tam wgrana 
jedna bardzo prosta gra i pozwolono mi na 
moment się pobawić. To było niesamowite 
przeżycie! Życie ówczesnych Rafakowców było 
bardzo mocno skoncentrowane wokół Domu 
Kultury Fabryki Kotłów. Tam dziadek spędzał 
całe dnie prowadząc modelarnię dla młodzie-
ży, tam znajdowały się również mieszkania 
służbowe i tam nawiązywały się przyjaźnie 
na całe życie. 

Z przekonaniem mogę przyznać, że 
w okresie mojego dzieciństwa nasze 
rodzinne życie było bardzo mocno 
związane z RAFAKO. To była firma, 
która już w tym czasie, bardzo mocna 
dbała o pracowników. Uwielbiałem i do 
dziś uwielbiam ośrodek wypoczynkowy 
RAFAKO w Zawoi.
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Pamiętam to jako dziecko, że w 1984 roku 
na pierwszej stronie gazetki, które RAFAKO 
w tym czasie publikowało znajdowało się zdję-
cie dwóch pracowników, jako najdłużej pracu-
jących w firmie. Jedną z tych postaci był mój 
dziadek. Zarówno teraz, jak i jako dziecko byłem 
z tego faktu niezmiernie dumny. To był jubile-
usz 35-lecia pracy Tadeusza Fity w Raciborskiej 
Fabryce Kotłów RAFAKO. Różne były formy ho-
norowania jubilatów. Pamiętam medale, pa-
miątkowe wazony, a w szczególności zapadł mi 
w pamięć okolicznościowy talerz. Do dziś mam 
przed oczami obraz salonu babci gdzie wisiał 
ten pamiątkowy, emaliowany talerz honorują-
cy zasłużonego pracownika RAFAKO. 

Czy ten talerz przetrwał do dzisiaj?

Pewnie gdzieś jest bardzo dobrze schowany. 
W  drugiej połowie lat 80-tych mieszkałem 
z dziadkami, później już tylko z babcią. Dzia-
dek zmarł w 1988 roku. Później w mieszkaniu 
dziadków, gdzie było wiele pamiątek, zamiesz-
kaliśmy wspólnie z rodzicami. 

Panie Wiceprezydencie, czy Racibórz to 
RAFAKO a RAFAKO to Racibórz?

RAFAKO miało i ma istotny wpływ na rozwój 
miasta. To jeden z  największych zakładów 
w  Raciborzu. Pracownicy, budowniczowie 
i  raciborzanie od zawsze utożsamiali się 
z RAFAKO. Wspólnie jeździli na wakacje i bu-
dowali niesamowite relacje międzyludzkie, 
które trwają do dziś. RAFAKO nieustanie ma 
wpływ na rozwój miasta i stanowi jego istot-
ny element. Spółka kreuje rynek energetyczny 
w Polsce i na świecie. Życzę sobie, ale i wła-
dzom Spółki, aby raciborska firma budowała 
potęgę przemysłu energetycznego, ale również 
współtworzyła potęgę miasta. 

Jak Pan postrzega dzisiejsze RAFAKO?

Cieszę się, że RAFAKO nadal chce i będzie się 
angażować w inicjatywy kulturalne i sportowe 

RAFAKO, jako nowoczesny realizator 
inwestycji istotnych w skali kraju i nie 
tylko, kontynuuje współpracę z miastem, 
kierując swoje inicjatywy w stronę spo-
łeczności lokalnej. Zarówno RAFAKO, jak 
i Racibórz to przede wszystkim LUDZIE, 
którzy stanowią obecną i przyszłą sytua-
cję naszego regionu. 

kierowane do mieszkańców Raciborza i okolic. 
Już dziś mogę podziękować za to, że firma we 
współpracy z miastem zorganizowała kilka 
bardzo ciekawych wydarzeń tj. INTRO Festival, 
wsparła Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, 
zaangażowała się w organizację maratonu 
rowerowego MTB Orbea Team. Z inicjatywy 
Fundacji RAFAKO, Raciborzanie mieli szansę 
podziwiać niezwykłe dzieła Juliusza i Wojcie-
cha Kossaków, które były dostępne nieodpłat-
nie dla mieszkańców naszego miasta. To wkład 
włożony w edukację kulturalną i patriotyczną 
w naszym regionie. Przed nami RAFAKO Pół-
maraton Racibórz – tytularna impreza, od 
wielu lat wspierana przez Spółkę. Takie wy-
darzenia niezmiernie cieszą. RAFAKO, jako 
nowoczesny realizator inwestycji istotnych 
w skali kraju i nie tylko, kontynuuje współpracę 
z miastem kierując swoje inicjatywy w stronę 
społeczności lokalnej. Zarówno RAFAKO, jak 
i Racibórz to przede wszystkim LUDZIE, którzy 
stanowią obecną i przyszłą sytuację naszego 
regionu. Życzę Raciborzanom aby dobrze się 
żyło i pracowało w naszym mieście.

Dziękuję serdecznie za rozmowę. 

5
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W Oświęcimiu, na terenie firmy 
Synthos, odbyło się uroczyste 
podwieszenie walczaka realizowanego 
przez RAFAKO kotła fluidalnego.
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Wywiad z dr. Maciejem Kaczorowskim 
z RAFAKO, koordynującym realizację 
projektu dla CERN, który ukazał się 
w „Dzienniku Zachodnim” w 2008 roku. 

Tekst: Aleksander Król, „Dziennik Zachodni”, 2 października 2008 
Zdjęcia: CERN Photos

NASZE TRZY  
GROSZE 
W WIELKIM  
ZDERZACZU 
HADRONÓW
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Budowa największego na 
świecie akceleratora cząsteczek 
rozpoczęła się na początku 
lat 90. Do Raciborskiej Fabryki 
Kotłów przyszło wtedy nietypo-
we zlecenie z Genewy.

Przy budowie Wielkiego Zderzacza Hadronów 
w CERN pod Genewą było zaangażowanych 
ponad 10 tysięcy naukowców z całego świata. 
Polscy  inżynierowie mają udział w naukowym 
przedsięwzięciu wszech czasów. To właśnie 
w    Rafako powstały prototypy zbiorników 
próżniowych kriostatu, czyli fragmentów 
pierścieni do Wielkiego Zderzacza Hadronów, 
największej badawczej maszyny świata, znaj-
dującej się w Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych CERN w Genewie.

Zderzacz  rozpędza jądra atomu wodoru 
i doprowadza do ich zderzeń z energią, której 
nigdy wcześniej nie udało się uzyskać w labo-
ratoriach. Dzięki temu bada się, dlaczego we 
wszechświecie nie ma antymaterii i z czego się 
składa kosmiczna ciemna materia.

Prowadzone  eksperymenty powiodły  się 
i doszło do przełomu w nauce, a pracownicy 
RAFAKO mogą podnieść dumnie głowy i po-
wiedzieć, że mamy w tym swój udział – mówi 
dr Maciej Kaczorowski, dyrektor w RAFAKO, 
który koordynował realizację projektu dla CERN.

Budowa największego na świecie akcelera-
tora cząsteczek rozpoczęła się na początku lat 
90. Do Raciborskiej Fabryki Kotłów przyszło 
wtedy nietypowe zlecenie z Genewy.

– Mieliśmy halę, w  której budowano ele-
menty dla energetyki jądrowej – mówi Maciej 
Kaczorowski. – Od razu wiedzieliśmy, że to bę-
dzie coś ważnego dla świata. Zadawaliśmy też 
popularne wtedy  pytanie, czy eksperyment 
nie wytworzy jakiejś czarnej dziury – dodaje.

 Po wielu miesiącach pracy z  Raciborza 
wyjechały gotowe prototypy. – To były trzy 
odpowiednio łączone zbiorniki, o  średnicy 
ok. półtora metra  i kilku metrach długości – 
opisuje Kaczorowski.

 Prototypy zostały poddane badaniom la-
boratoryjnym w RAFAKO, a potem w CERN. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz zde-
cydowano się na budowę w oparciu o wiedzę 
z badań rafakowskich elementów. Pod koniec 
lat 90. ogłoszono przetarg, ale fabryka z Raci-
borza części do akceleratora już nie budowała 
ze względu na inne przeznaczenie Wydziału 

Energetyki Jądrowej. Jednak na terenie CERN 
stanęła wizytówka zakładu.

Po zakończeniu badań ustawiono wykona-
ny w Raciborzu prototyp z nazwą firmy. – Bo 
najważniejsze nie było wykonanie tego w me-
talu, ale praca nad wymaganiami technicz-
nymi. Chodziło o pracę w warunkach zera 
absolutnego i całkowitej próżni – wyjaśnia 
Maciej Kaczorowski.

Chociaż w RAFAKO nie pracuje już więk-
szość fachowców zaangażowanych wówczas 
w realizację prac,  to ten projekt przez wiele lat 
był świadectwem innowacyjnych rozwiązań 
RAFAKO i prestiżową wizytówką naszej firmy 
w CERN.

Wielki Zderzacz Hadronów to największe 
na świecie urządzenie badawcze.

Owalny tunel znajduje się 100 metrów pod 
ziemią na granicy francusko-szwajcarskiej. 
Ma średnicę ok. 9 kilometrów i 27 kilometrów 
długości. W środku jest próżnia, a ciśnienie 
dziesięciokrotnie mniejsze niż na księżycu. 
Temperatura sięga zera absolutnego, czyli 
minus 237,15 stopni Celsjusza. Tak niska tem-
peratura pozwala odtworzyć warunki, jakie 
panowały zaraz po tak zwanym Wielkim Wy-
buchu, kiedy to zrodził się wszechświat.
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Zakończono modernizację instalacji 
odsiarczania spalin na blokach 
nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów 
realizowaną przez RAFAKO S.A.



39JUBILEUSZ 70 LAT RAFAKO

OD REDAKCJI
Obecnie, jako dyrektor ds. modernizacji energetyki, pan Maciej 
Kaczorowski odpowiada za utrzymywanie relacji z kluczowymi 
klientami z energetyki zawodowej i energetyki przemysłowej 
oraz prowadzi działania pozwalające RAFAKO brać udział 
w przetargach i pozyskiwać zamówienia. Główne osiągnięcia w tym 
roku, to wsparcie zakładów w zakresie pozyskania zamówień 
z Tauron Wytwarzanie, PGE Energia Ciepła i JSW KOKS S.A. Oprócz 
działalności rynkowej pan Maciej jest kierownikiem projektu 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod 
nazwą Program bloki 200+, który ma na celu modernizacje bloków 
klasy 200 MW i więcej pod kątem dostosowania ich do nowych 
wymagań pracy w warunkach elastycznych i spełnienia nowych 
wymagam środowiskowych konkluzji BAT.

Owalny tunel znajduje się 
100 metrów pod ziemią na 
granicy francusko-szwaj-
carskiej. Ma średnicę 
ok. 9 kilometrów i 27 kilo-
metrów długości. W środ-
ku jest próżnia, a ciś-
nienie dziesięciokrotnie 
mniejsze niż na księżycu. 
Temperatura sięga zera 
absolutnego, czyli minus 
237,15 stopni Celsjusza. 
Tak niska temperatura po-
zwala odtworzyć warunki, 
jakie panowały zaraz 
po tak zwanym Wielkim 
Wybuchu, kiedy to zrodził 
się wszechświat.

NACZYNIE PRÓŻNIOWE
Element kriostatu z naczyniem 
próżniowym wykonanym przez 
RAFAKO

2
LUTEGO 

2015

RAFAKO wygrało przetarg na 
modernizację elektrofiltrów 
w Elektrowni Ostrołęka.
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BUDUJEMY 
INWESTYCJE 
ISTOTNE DLA  
POLSKI 
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Biorąc pod uwagę obchodzone w tym roku 
70-lecie naszej firmy, należy być dumnym 
z faktu, iż ostatnie ćwierć wieku związane jest 
z obecnością RAFAKO na europejskim rynku 
termicznego przekształcania odpadów (TPO). 
Tak, tak, to już ponad 25 lat jak RAFAKO funk-
cjonuje na tym rynku jako dostawca kotłów od-
zyskowych bądź też elementów ciśnieniowych 
kotłów do instalacji termicznego przekształca-
nia: odpadów komunalnych, przemysłowych 
oraz biomasy, uczestnicząc w  tym okresie 
w ponad 80 różnych projektach spalarniowych.

Przede wszystkim doświadczenie
Rola, jaką RAFAKO odgrywała i odgrywa w re-
alizacji projektów budowy instalacji termicz-

Termiczne Przekształcanie Odpadów 
w 70-letniej historii RAFAKO S.A.

Tekst: Jerzy Mirosław, główny projektant, RAFAKO S.A.
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A. i Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

SPALANIE 
I OCZYSZCZANIE

REALIZACJE 
ITPOK Wells – 
transport walczaka

nego przekształcania odpadów (ITPO) poza 
granicami Polski jest bez wątpienia jedną 
z głównych przesłanek technicznych do ofero-
wania kompletnych ITPO w Polsce. Natomiast 
z drugiej strony RAFAKO posiada wieloletnie, 
ugruntowane już doświadczenie w komplek-
sowym oczyszczaniu spalin – realizacja w Pol-
sce w systemie „pod klucz” wielu projektów 
instalacji odsiarczania, odazotowania oraz 
odpylania spalin dla energetyki zawodowej 
co stanowi drugą z technicznych przesłanek 
dla oferowania ITPO w Polsce.

Bez wątpienia suma tych ogromnych do-
świadczeń sprawiła, iż od ponad 10 lat no-
wym produktem RAFAKO jest oferowanie 
na rodzimym rynku w systemie „pod klucz” 
kompletnych instalacji do termicznego prze-
kształcania odpadów: komunalnych, wysoko-
energetycznych frakcji odpadów (tzw. RDF), 
przemysłowych, niebezpiecznych oraz bioma-
sy. Instalacje TPO oferowane przez RAFAKO 
gwarantują dochowanie krajowych i unijnych 
wymogów prawnych dotyczących prowadze-
nia procesu termicznego przekształcania od-
padów oraz norm związanych z emisją spalin 
do atmosfery i to bardziej rygorystycznych 
norm niż dla energetyki zawodowej. Dlatego 
też czymś naturalnym wydaje się szerokie za-
interesowanie RAFAKO problematyką termicz-
nego przekształcania odpadów i chęć ofero-
wania kompletnych instalacji TPO na polskim 
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rynku we współpracy z innymi 
doświadczonymi partnerami 

z branży spalarniowej.
Nasze kotły z  powo-

dzeniem współpracują 
z  systemami termiczne-
go przekształcania od-
padów komunalnych, 
przemysłowych, niebez-

REALIZACJE 
ITPON Arnoldstein – 
montaż kotła 
fluidalnego

Instalacje TPO oferowane przez RAFAKO 
gwarantują dochowanie krajowych i unijnych 
wymogów prawnych dotyczących prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów oraz norm związanych 
z emisją spalin do atmosfery i to bardziej rygorystycznych 
norm niż dla energetyki zawodowej. 

piecznych ale także różnych rodzajów osadów, 
szlamów bądź też biomasy m.in. w  takich 
krajach jak Niemcy, Szwecja, Francja, Belgia, 
Austria czy też Wielka Brytania. Kotły produ-
kowane przez RAFAKO dla potrzeb TPO to kotły 
odzyskowe, z naturalną cyrkulacją, zasilane 
spalinami o wysokiej temperaturze pochodzą-
cymi ze spalania paliwa odpadowego i podciś-
nieniem w komorze paleniskowej.

3
LUTEGO 

2015

W Elektrowni Jaworzno III, rozpoczęto 
prace związane z wykopami pod 
fundamenty budynku głównego 
kotłowni i maszynowni oraz pod 
fundamenty chłodni kominowej.



44 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne 

W zależności od uwarunkowań konkretnej 
instalacji są to kotły o zabudowie pionowej lub 
poziomej, dwu, trzy lub cztero ciągowe. Zazwy-
czaj pierwsze ciągi są opromieniowane. Ściany 
wszystkich ciągów kotła odzyskowego są wyko-
nane ze szczelnych ścian membranowych two-
rzących parownik. Powierzchnie konwekcyjne 
umieszczone w ostatnich ciągach oczyszczane 
są zespołem strzepywaczy lub zdmuchiwaczy 
parowych, które są włączane w określonym 
cyklu nominalnie kilka razy w ciągu doby.

Gotowość eksploatacyjna takich kotłów 
kształtuje się na poziomie 7500 godzin/rok. 
Kotły projektowane są dla warunków pracy 
w przedziale od 50% do 110% WMT tzn. wydaj-
ności maksymalnej trwałej.

EcoGenerator – pierwszy samodzielny 
projekt ITPO
W latach 2013–2017 RAFAKO pomyślnie uczest-
niczyło w realizacji projektu „Budowa Zakła-
du Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, 
będąc odpowiedzialnym za projekt, dostawę, 
montaż oraz rozruch części technologicznej 
tj. rusztu, kotła odzyskowego, instalacji oczysz-
czania spalin oraz instalacji oczyszczania 
ścieków technologicznych wraz systemem 
magazynowania i dystrybucji odpadów po-

JERZY MIROSŁAW 
Dr inż. Jerzy Mirosław, główny projektant w Zakładzie 
Termicznego Przekształcania Odpadów, absolwent 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z firmą 
RAFAKO S.A. związany już od ponad 20 lat. Posiadacz 
certyfikatu Certified Project Management Associate 
(IPMA Level D potwierdzający kwalifikacje w zakresie 
zarządzania projektami). Projektant Wiodący dla 
projektu „Budowa ZTUO Szczecin”. Zainteresowania: 
dobra książka i muzyka oraz szeroko rozumiane 
kolekcjonerstwo (m.in. pijałki wód mineralnych 
Polskich uzdrowisk, gliniane ptaszki na wodę, 
zabawki fizyczne, fidgety, figurki sów, i in.)

REALIZACJE 
ITPOK Uppsala – montaż 

komory paleniskowej
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procesowych dla dwóch linii technologicznych 
o wydajności spalania 10 Mg/h każda.

Projekt został formalnie uruchomiony 
w RAFAKO w grudniu 2012 r., po podpisaniu 
kontraktu podwykonawczego z Generalnym 
Wykonawcą, tj.  firmą Mostostal Warszawa. 
Kluczowymi celami, oczywiście poza wygene-
rowaniem zysku, było zdobycie wiedzy oraz re-
ferencji, pozyskanie doświadczeń i wejście na 
krajowy rynek ITPOK. Cele te zostały osiągnięte.

W latach 2013–2017 
RAFAKO pomyślnie 
uczestniczyło w realizacji 
projektu „Budowa 
Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania 
Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego”, będąc 
odpowiedzialnym za 
projekt, dostawę, montaż 
oraz rozruch części 
technologicznej.

REALIZACJE 
ITPOK Linz – 
transport ECO

REALIZACJE 
ITPOK EVI-Europak – 
montaż komory paleni-
skowej trzeciego ciągu

Projekt zakończył się sukcesem, urucho-
miony EcoGenerator, bo tak nazywana jest ta 
instalacja w Szczecinie, od końca 2017 roku 
termicznie przekształca odpady komunalne 
ze Szczecina oraz z  obszaru województwa 
zachodniopomorskiego. Parametry emisyjne 
EcoGeneratora, który w skali roku jest w sta-
nie przyjąć 150 tys. Mg odpadów, gwarantują 
bezproblemowe dochowanie norm emisyjnych 
i środowiskowych.

20
KWIETNIA 

2015

Europejski Kongres Gospodarczy 
z udziałem Agnieszki Wasilewskiej-
Semail, prezes RAFAKO S.A.
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W początkowym okresie istnienia RAFAKO, dominowało 
projektowanie, wytwarzanie i dostawa małych kotłów rusztowych-
wodnych oraz parowych. Z czasem zostały zastąpione one 
przez kotły pyłowe z cyrkulacją naturalną, później kotły 
przepływowe aż do kotłów fluidalnych i nadkrytycznych.

Tekst: Marek Pawlik, Kierownik Pracowni Projektowej Kotłów, RAFAKO S.A.
Grafika i zdjęcie: Archiwum autora.

DZIEDZICTWO 
RAFAKO – KOTŁY 

Cechą wspólną najnowszych konstrukcji 
kotłowych są niskie emisje szkodliwych 
substancji, wysoka sprawność 
oraz dyspozycyjność. Obecnie, ze 
względu na zwiększający się udział 
odnawialnych źródeł w produkcji 
energii elektrycznej, rosną wymagania 
sieci elektroenergetycznych w zakresie 
zwiększania dynamiki pracy bloków 
energetycznych, co jest uwzględniane 
podczas projektowania kotłów.

RAFAKO specjalizuje się w projektowaniu i do-
stawie kotłów parowych które ze względu na 
rodzaj paleniska, rodzaj czynnika oraz para-
metrów czynnika na wylocie z kotła możemy 
je podzielić na:
• konwencjonalne kotły parowe i wodne,
• kotły fluidalne,
• kotły gazowe i olejowe,
• kotły na parametry nadkrytyczne,
• kotły odzyskowe,
• kotły do termicznej utylizacji odpadów.

Cechą wspólną najnowszych konstrukcji 
kotłowych są niskie emisje szkodliwych sub-

13
MAJA
2015

RAFAKO S.A. – podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki 
w ramach kapitału docelowego 
w drodze emisji akcji zwykłych 
na okaziciela Spółki serii J.
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stancji, wysoka sprawność oraz dyspozycyj-
ność. Obecnie, ze względu na zwiększający 
się udział odnawialnych źródeł w produkcji 
energii elektrycznej, rosną wymagania sieci 
elektroenergetycznych w zakresie zwiększa-
nia dynamiki pracy bloków energetycznych, 
co jest uwzględniane podczas projektowania 
kotłów.

Pomimo wzrastającego znaczenia gazu, 
węgiel kamienny wciąż jest podstawowym 
paliwem stosowanym przez polskie elektro-
wnie i elektrociepłownie. Na rynku krajowym 
prawie 80% kotłów zainstalowanych w ener-
getyce zawodowej to projekt RAFAKO, w tym 
kotły w największych elektrowniach: Bełcha-
tów, Kozienice, Opole, Rybnik, Jaworzno, PAK, 
Dolna Odra, Turów, Siersza.

Poniższe zestawienie pokazuje możliwości 
projektowe, produkcyjne oraz realizacyjne 
spółki RAFAKO w zakresie kotłów. 

KOTŁY WĘGLOWE

Typy kotłów: walczakowe z naturalną cyrkulacją, 
przepływowe o parametrach podkrytycznych 

i nadkrytycznych
Rodzaj paliw: węgiel kamienny, węgiel brunatny

Zakres mocy cieplnej kotła: 25 ÷ 2 000 MWt
Zakres wydajności parowej kotła: 30 ÷ 2 700 t/h

Zakres mocy elektrycznej bloku: 50 ÷ 1 000 MWe

KOTŁY OLEJOWE, GAZOWE

Typy kotłów: walczakowe z naturalną cyrkulacją; przepływowe 
o parametrach podkrytycznych i nadkrytycznych
Rodzaj paliw: olej (ciężki, lekki), gaz (ziemny, koksowniczy, 
wielkopiecowy i inne)
Zakres paliw: gaz wielkopiecowy – ≥ 3 000 kJ/Nm3, gaz 
koksowniczy – ≥ 15 000 kJ/Nm3, gaz ziemny, olej lekki i ciężki 
Zakres mocy cieplnej kotła: 50 ÷ 750 MWt
Zakres wydajności parowej kotła: 70 ÷ 1 100 t/h
Zakres mocy elektrycznej bloku: 25 ÷ 350 MWe

KOTŁY DO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ŚMIECI

Typ kotła: rusztowy (poziomy lub pionowy) 
Rodzaj paliwa: Odpady komunalne i przemysłowe 
(inne niż niebezpieczne), paliwa alternatywne RDF

Zakres paliwa: 6 500 ÷ 18 000 kJ/kg
Zakres przerobu rocznego paliwa: od 50 000 t/rok do 

(bez ograniczeń)
Zakres mocy cieplnej kotła: 12 ÷ 110 MWt (w paliwie)

Zakres wydajności parowej kotła: 14 ÷ 130 t/h

KOTŁY FLUIDALNE

Typ kotła: fluidalny z cyrkulacyjnym złożem
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny, węgiel 
brunatny, antracyt, biomasa, muły węglowe 
Zakres paliwa: ≥ 6 MJ/kg
Zakres mocy cieplnej kotła: 65 ÷ 550 MWt
Zakres wydajności parowej kotła: 75 ÷ 700 t/h
Zakres mocy elektrycznej bloku: 20 ÷ 230 MWe

KOTŁY BIOMASOWE-RUSZTOWE

Rodzaj paliwa: biomasa (pelety, zrębki)
Zakres paliwa: 6 ÷ 16 MJ/kg (zawartość wilgoci 20÷50%)
Zakres mocy cieplnej kotła: 15 ÷ 200 MWt 
Zakres wydajności parowej kotła: 20 ÷ 230 t/h
Zakres mocy elektrycznej bloku: 3 ÷ 50 MWe 

KOTŁY BIOMASOWE Z PALNIKAMI PYŁOWYMI

Rodzaj paliwa: biomasa (pył z pelet, zrębków)
Zakres paliwa: 14 ÷ 18 MJ/kg (zawartość wilgoci 8÷10%)

Zakres mocy cieplnej kotła: 20 ÷ 300 MWt
Zakres wydajności parowej kotła: 25 ÷ 380 t/h 
Zakres mocy elektrycznej bloku: 3 ÷ 120 MWe 

Marek Pawlik, Kierownik Pracowni Projektowej Kotłów 
Fluidalnych i Biomasowych. W RAFAKO pracuje 
24 lata. Największe osiągniecia to pełnienie funkcji 
głównego projektanta kotła fluidalnego OFz-201 na 
biomasę w Elektrowni Jaworzno, kotła fluidalnego 
OFz-140 opalanego węglem w Synthos Oświęcim 
oraz dwóch kotłów fluidalnych OFz-135 na biomasę 
budowanych w Elektrociepłowni Wilno. W wolnych 
chwilach lubi przebywać z rodziną lub przeczytać dobrą 
książkę, interesuje się sportem, fotografią i historią.
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Projekty realizowane są w różnych gałęziach 
przemysłu, głównie sektorze Energetycznym. 
Proponowane rozwiązania technologiczne są 
odpowiedzią na nowe, zaostrzone wymaga-
nia środowiskowe wprowadzone przez Unię 
Europejską na zakłady Energetyczne. Większe 
wymogi restrykcyjne dotyczą takich zanie-
czyszczeń jak: NOx (tlenki azotu), SO2 (tlenki 
siarki) oraz pył.

Pierwszym z dwóch urządzeń oferowanych 
przez Zakład ZIOS Pszczyna jest filtr workowy. 
Urządzenie to najczęściej zabudowane zostaje 
w ciągu innych instalacji oczyszczania spa-
lin i z nimi współpracuje. Filtr ten posiada na 
wyposażeniu worki filtracyjne zawieszone 
w specjalnych komorach. Strumień gazów jest 
kierowany poprzez kanały na ich zewnętrzną 
powierzchnią, a niesione przez niego zanie-

Zakład ZIOS Pszczyna od 2009 roku realizuje „pod 
klucz” Instalacje oczyszczania spalin. W ofercie 
posiada Elektrofiltry oraz Filtry Workowe.

Tekst: Roman Wiencek, Dyrektor Zakładu Instalacji Odpylania Spalin, Dyrektor Biura 
Sprzedaży i Realizacji, RAFAKO S.A.; Zdjęcia: Archiwum RAFAKO Grupa PBG

ODPYLANIE SPALIN

czyszczenia osadzają się na niej. Gdy poziom 
tzw. „placka filtracyjnego” osiągnie wyma-
ganą wartość, system zaczyna realizować 
procedurę oczyszczania. Do worków od we-
wnętrznej strony cyklicznie wdmuchiwane 
jest powietrze pod ciśnieniem, dzięki czemu 
następuje strącenie zanieczyszczeń. Są one 
zbierane w niżej zamocowanych lejach i od-
bierane przez systemy transportujące. Filtr 
workowy jest w pełni zautomatyzowany. Sku-
teczność oczyszczania spalin na poziomie 
98,6%, można uznać za bardzo wysoki wynik. 
Dla lepszego zobrazowania można podać, że 
przy wprowadzeniu spalin o zawartości pyłu 
na poziomie 300-900 mg/Nm3 (normalny metr 
sześcienny), na wyjściu z filtra otrzymujemy 
wynik < 5 mg/Nm3. Żywotność Filtra workowe-
go wynosi około 10 lat (wymiana worków filtra-
cyjnych realizowana co 5 lat). Przewagą tego 
urządzenia nad Elektrofiltrem jest możliwość 
prowadzenia procesu odsiarczania spalin na 
włókninie filtracyjnej. Proces zachodzi przy 
udziale specjalnego sorbentu i  współpracy 
z instalacją IOS.

Drugim urządzeniem oferowanym przez 
Zakład ZIOS Pszczyna jest Elektrofiltr. Podob-
nie jak Filtr Workowy, jest budynkiem najczęś-
ciej zabudowanym w ciągu innych instalacji. 
Zadaniem tego urządzenia jest usuwanie czą-
steczek pyłu. Odbywa się to jednak w inny spo-
sób. Z samej nazwy można wywnioskować, że 
w procesie będzie uczestniczył prąd i tak też 
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jest. W komorach filtra zawieszone są elektrody 
zbiorcze oraz ulotowe. Na te drugie podajemy 
napięcie, dzięki czemu wytwarzane jest pole 
elektryczne. Tak jak w Filtrze workowym stru-
mień gazu zostaje doprowadzony kanałami do 
przestrzeni, w której zawieszone są elektrody. 
Cząsteczki pyłu zostają naelektryzowane przez 
wytworzone pole, i dzięki posiadanemu ładun-
kowi, przyciągane są do elektrod zbiorczych  
i zaczynają się na nich osadzać. System oczysz-
czania realizowany jest tutaj poprzez sekwen-
cyjne uderzenia specjalnych młotków w elek-
trodę zbiorczą. To powoduje „zrzucenie” pyłu 
do Lejów i jego transport instalacją transportu 

pyłu w wyznaczone miejsce. Skuteczność odpy-
lania Elektrofiltru jest również bardzo wysoka, 
wynosi około 99%. Urządzenie potrafi utrzy-
mać poziom zapylenia na wylocie w przedziale 
30 – 50 mg/m3, a często i niższym.

OD REDAKCJI
Zakład Instalacji 
Oczyszczania Spalin 
w Pszczynie 
funkcjonuje od 
2009 roku. Liczy 
46 pracowników.

15
MAJA
2015

Drużyna KKS RAFAKO MTB Team 
zdobywa złoto w VII Mistrzostwach 
Polski Energetyków w Maratonie 
Rowerowym MTB – TAURON 
CUP na Krakowskich Błoniach.
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W ofercie RAFAKO od lat znajdują się 
instalacje służące ochronie środowiska 
przed emisją szkodliwych substancji.

Tekst: Jerzy Mazurek, dyrektor Biura Techniczno-Projektowego Zakładu 
Instalacji Odsiarczania Spalin, RAFAKO S.A.
Zdjęcia: Jarosław Sołtysek, Arte Media; archiwum Grupy PBG

ODSIARCZANIE 
SPALIN

INWESTYCJE 
IInstalacja odsiarczania spalin, metodą 
półsuchą, kotłów K3 i K4 w Elektrowni 
Třebovice, Ostrava, Republika Czeska
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RAFAKO S.A. oferuje systemy odsiarczania 
spalin w oparciu o własne know-how w za-
kresie metod suchych, półsuchych i mokrych 
od początku lat 90. ubiegłego wieku. Instalacje 
projektowane i wytwarzane przez spółkę speł-
niają wymagania konkluzji BAT. W zakresie 
systemów odsiarczania referencje firmy obej-
mują realizacje „pod klucz” szeregu obiektów 
odsiarczania spalin w  zakresie od poboru 
spalin surowych za wentylatorami ciągu do 
odprowadzenia ich do atmosfery i dotyczą ga-
zów pochodzących ze spalania różnych paliw. 

W swojej historii RAFAKO S.A. wybudowało 
w sumie kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania 
spalin, przy czym doświadczenie realizacyjne 
obejmuje bardzo różne konfiguracje instala-
cji w zakresie obróbki gazu, w tym instalacje 
z podgrzewem i bez podgrzewu spalin oczysz-
czonych i instalacje, w których wykorzystuje 
się ciepło odzyskiwane ze spalin.

Referencje spółki obejmują zastosowanie 
różnych sorbentów alkalicznych. Największe 
absorbery mają potwierdzone przepływy spa-
lin do 2 800 000 Nm3/h i mają średnicę kilkuna-
stu metrów, a uzyskiwane w nich sprawności 
usuwania SO2 dochodzą do 99%, jednocześnie 
najmniejszy, wykorzystywany do badań, reak-
tor odsiarczania ma średnicę 400 mm i prze-
pustowość do 2000 m3/h. 

RAFAKO S.A. rozwija oferowane technolo-
gie usuwania związków kwaśnych ze spalin 
w oparciu o  liczne projekty badawczo-roz-
wojowe, gdzie obecnie głównym kierunkiem 
badań jest intensyfikacja działania apara-
tów oraz synergiczne usuwanie wielu zanie-
czyszczeń. Projekty w obszarze odsiarczania 
spalin realizowane przez naszych pracow-
ników były wielokrotnie nagradzane za in-
nowacyjność, organizację i osiągnięty efekt 
ekologiczny.

Największe absorbery 
mają potwierdzone 
przepływy spalin 
do 2 800 000 Nm3/h 
i mają średnicę 
kilkunastu metrów, 
a uzyskiwane w nich 
sprawności usuwania 
SO2 dochodzą do 99%, 
jednocześnie najmniejszy, 
wykorzystywany 
do badań, reaktor 
odsiarczania ma średnicę 
400 mm i przepustowość 
do 2000 m3/h.

INWESTYCJE 
Instalacje odsiarczania 

spalin w Elektrowni 
Jaworzno
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Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku ener-
getyki oraz przemysłu w zakresie spełnienia 
norm ochrony środowiska dotyczących emisji 
tlenków azotu, Zakład Instalacji Odazotowania 
Spalin RAFAKO S.A. oferuje, dostarcza i reali-
zuje w formule „pod klucz” instalacje odazo-
towania spalin:
• katalityczne SCR (Selective Catalyic 

Reduction),
• niekatalityczne SNCR (Selective  

Non-Catalytic Reduction),
• hybrydowe (SNCR + moduły katalityczne)

pozwalające na osiągnięcie wyników zgod-
nych z aktualnymi przepisami prawa środowi-
skowego, jak również dostosowanie do zaost-
rzonych wymogów emisyjnych konkluzji BAT.

Instalacje SCR pracują w oparciu o:
• katalizatory typu „honey comb”,
• katalizatory płytowe w zabudowie typu 

„High Dust” oraz  „Tail End”.
W ofercie Zakładu znajdują się prace projek-

towe, realizacyjne, nadzorowe, konsultacyjne 
i doradcze, a także analizy i badania z zakresu 
eksploatacji oraz optymalizacji instalacji oda-
zotowania spalin.

Wśród realizowanych przez RAFAKO S.A. 
kontraktów są instalacje odazotowania spalin 

RAFAKO wychodzi naprzeciw potrzebom rynku 
energetyki oraz przemysłu w zakresie spełnienia norm 
ochrony środowiska dotyczących emisji tlenków azotu.

Tekst: Tomasz Kopiec, dyrektor Zakładu Instalacji 
Odazotowania Spalin, RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Archiwum RAFAKO S.A.

ODAZOTOWANIE 
SPALIN
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dla kotłów węglowych i węglowo-biomasowych 
o wydajności od 140 do 2450 ton pary na godzi-
nę, zarówno w ramach modernizacji istnieją-
cych obiektów, jak i zabudowy nowych bloków. 

Uruchomione do końca roku 2016 instalacje 
SCR wybudowane przez RAFAKO S.A. łącznie 
odazotowują 5 300 000 m3 n/h spalin.

W  2009  roku RAFAKO poszerzyło swoją 
działalność o realizację „pod klucz” instalacji 
odpylania spalin, tj. elektrofiltrów oraz filtrów 
workowych – w sektorze energetycznym, spa-
larniach, hutnictwie oraz innych sektorach 
przemysłu. 

22
MAJA 
2015

Uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowej elek-
trociepłowni na terenie Grupy Azoty, 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

W ofercie Zakładu 
znajdują się prace pro-
jektowe, realizacyjne, 
nadzorowe, konsulta-
cyjne i doradcze, a tak-
że analizy i badania 
z zakresu eksploatacji 
oraz optymalizacji 
instalacji odazotowa-
nia spalin.

REALIZACJE 
Instalacja odazotowania 
spalin SCR bloku 560MW 
K10 w Elektrowni Kozienice
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Bloki energetyczne to zespoły urządzeń pozwalające na przemianę energii 
chemicznej paliwa na energię użyteczną w postaci energii elektrycznej i ciepła.

Tekst: Stefan Rudny, dyrektor Biura Technicznego Zakładu Obiektów 
Energetycznych, RAFAKO S.A.; Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A.

BLOKI 
ENERGETYCZNE

RAFAKO projektuje, oferuje i realizuje bloki 
wykorzystując zarówno urządzenia wytwa-
rzane w samym RAFAKO tj. kotły i instalacje 
oczyszczania spalin, jak i pozyskane z rynku, 
w tym turbiny, pompy, instalacje towarzyszą-
ce wymagane dla prawidłowej eksploatacji 
bloku.

Bloki RAFAKO spełniają wymagania klienta 
jak również wymagania obowiązujących norm 
i przepisów, jak wymagania Prawa Budowla-

nego, wymagania środowiskowe dot. emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłu, wymagania 
dotyczące warunków wyprowadzenia mocy 
elektrycznej, poboru wody i zrzutu ścieków.

Projektując i realizując bloki, RAFAKO Gru-
pa PBG wykorzystuje pracę wszystkich swoich 
zakładów, w zakresie projektu i dostaw kotłów 
oraz oczyszczalni spalin, kompletując pozo-
stałe, wymagane dla prawidłowej pracy bloku 
urządzenia i instalacje. 
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Przykładowe realizacje
• Blok w Kielcach tzw. duoblok czyli złożony 

z dwóch kotłów i jednej turbiny. Kotła węglo-
wego i opalanego biomasą oraz turbiny pa-
rowej. Blok wytwarza energię elektryczną 
do sieci dystrybucyjnej i ciepło do systemu 
grzewczego miasta. W drugim etapie reali-
zacji ten duoblok został, poprzez dobudowę 
nowej turbiny parowej, podzielony na dwa 
oddzielne bloki: blok parowy opalany wę-
glem i blok parowy opalany biomasą.

• Blok dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kę-
dzierzyn S. A. Jest to blok parowy opalany 
węglem, z upustowo-kondensacyjną turbi-
ną parową. W zakresie ochrony środowi-
ska blok jest wyposażony w instalację: SCR 
(katalityczną metodę odazotowania spalin), 
elektrofiltr i półsuchą wapienną instalację 
odsiarczania spalin spełniając wymagania 
dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłu. 

Bloki obecnie realizowane
• Blok parowy opalany biomasą realizowany 

w Wilnie, tworzący całość nowej elektrocie-

płowni łącznie z instalacją termicznej utyli-
zacji odpadów komunalnych. Blok ten spełnia 
wymagania dotyczące emisji regulowane 
prawem litewskim. 

• Blok parowy opalany gazem koksowni-
czym dla JSW Koks S.A. realizowany na 
terenie koksowni Radlin. Blok ten ma moc 
elektryczną 30 MW i przygotowany jest do 
podania 27  MW mocy cieplnej w  wodzie 
grzewczej dla potrzeb systemu grzewcze-
go miasta Radlin.

• Dwa bloki opalane węglem realizowane 
w Indonezji w konsorcjum z lokalną firmą 
(Projekt Lombok), bloki o mocy elektrycz-
nej 2 × 50 MW. Bloki te spełniają wymagania 
prawa indonezyjskiego w zakresie ochrony 
środowiska. 

• Blok parowy, węglowy na parametry nadkry-
tyczne o mocy 910MW realizowany w Jaworz-
nie dla TAURON S.A., który jest naszą dumą!

Dla opracowywanych w RAFAKO 
wymaganych ofert projektowane były 
• Blok parowy o  mocy elektrycznej 100  MW 

opalany węglem z kompletem instalacji SCR, 
elektrofiltrem i mokrą wapienną instalacją od-
siarczania spalin dla Grupy Azoty Puławy S.A.

• Blok parowy klasy 1000 MW na parametry 
nadkrytyczne projektowany i ofertowany 
w ramach Projektu Ostrołęka C. 

• Bloki gazowe parowe dla: TAURON (EC Ka-
towice), PGE (EC Gorzów i EL Pomorzany). 

Obecnie ofertowane są 
• Duże bloki gazowo – parowe  dla Dolnej Odry 

dla PGE. Bloki 2 × 700 MW. 
• Blok gazowo-parowy o mocy ok 700 MW dla 

Energa w Grudziądzu. 
• W pozostałych przetargach dla PGE na bloki 

gazowo-parowe też bierzemy udział. 

Projektujemy i budujemy bloki energetyczne 
dla każdego klienta, małe (EC Kielce, EC Kalisz), 
duże (Blok w Puławach 100 MW, blok w ZAK 
Kędzierzyn) i bardzo duże (Blok 910 w Jaworz-
nie). Spełniamy przy tym unijne i światowe 
wymagania środowiskowe.

ZAK KĘDZIERZYN 
Blok zrealizowany dla 
Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn S.A. 
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Przed nami coraz bliżej projekty w technologii 
fotowoltaicznej, gdzie RAFAKO wystąpi jako 
Konsorcjant lub realizator projektu „pod klucz”.

 Nowe moce oparte na gazie ziemnym w Pol-
sce to duże elektrownie gazowe (do 700 MWe) 
oraz układy kogeneracyjne. Liczymy, że w ukła-
dach kogeneracyjnych opartych na silnikach 
gazowych, RAFAKO S.A. zacznie odgrywać 
dużą rolę – tak w Polsce, jak i za granicą. Prace 
nad tymi obszarami trwają.

 Magazyny ciepła to oferta dla ciepłow-
nictwa opartego w Polsce głównie na paliwie 

RAFAKO S.A. próbuje swoich sił w nowych obszarach energetyki 
i ciepłownictwa, mając na uwadze szybki rozwój technologii 
źródeł odnawialnych oraz multisystemów energetycznych.

Tekst: Jakub Sitek, z-ca dyrektora pionu nowych rynków, RAFAKO S.A.
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

NOWE PRODUKTY 
W PORTFOLIO  
RAFAKO

RAFAKO S.A. próbuje swoich sił w nowych obszarach energetyki 
i ciepłownictwa, mając na uwadze szybki rozwój technologii 
źródeł odnawialnych oraz multisystemów energetycznych.
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węglowym. Zabudowanie nowych instalacji 
opartych na ogniwach solarnych oraz ma-
gazynie ciepła w istniejących ciepłowniach 
pozwoli na zmniejszenie spalania węgla 
nawet o 50%, czego efektem będzie zmniej-
szenie emisji CO2, SOx, NOx oraz pyłu do 
atmosfery. 

Obecny kierunek rozwoju polskiego cie-
płownictwa i energetyki, to technologie OZE 
oraz paliwo gazowe jako „czyste paliwo” do 
turbin i silników gazowych.

Liczymy, że w układach kogeneracyjnych opartych na 
silnikach gazowych, RAFAKO S.A. zacznie odgrywać dużą 
rolę – tak w Polsce, jak i za granicą.

2
LIPCA 
2015

 W fabryce RAFAKO S.A. rozpoczy-
na się produkcja kotła pyłowego 
do elektrowni Jaworzno, który 
będzie miał 124 m wysokości.

REALIZACJE 
Magazyny ciepła oraz 
kolektrosy słoneczne 
(poniżej) 
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Jednym z istotnych obszarów działalności 
RAFAKO S.A. są instalacje oil and gas.

Tekst: Sławomir Ficek, dyrektor działu – 
główny technolog, RAFAKO Engineering
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

INWESTYCJE 
W SEKTORZE PALIW

Działalność PBG oil and gas od początku 
istnienia spółki skupiona jest na realizacji 
projektów w formule EPC lub jako Generalny 
Wykonawca w przypadku projektów powie-
rzonych przez inwestora. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu pracowników realizujących 
inwestycje w zakresie kompletnych instalacji 
przemysłowych Spółka posiada kompetencje 
w zakresie zarządzania projektami w każdej 
fazie ich realizacji.
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Ostatnimi realizacjami w branży wydobyw-
czej i gazowniczej były: zabudowa dodatkowej 
sprężarki na PMG Husów (GW), zagospoda-
rowanie odwiertów Dzieduszyce 2 i 4K (GRI) 
oraz zagospodarowanie złoża Radoszyn (GRI).

Zagospodarowanie złoża Radoszyn pole-
gało na włączeniu do eksploatacji 4 odwier-
tów, co pozwoliło na zwiększenie wydobycia 
ropy o 62 t/d. Wydzielony z ropy gaz ziemny 
po sprężeniu i odsiarczeniu w instalacji ami-
nowej umożliwia produkcję energii elektrycz-
nej i ciepła w układzie kogeneracji w ilości 
ok. 2 MWe. 

W projekcie tym zastosowano po raz pierw-
szy w Polsce instalację do zatłaczania gazów 
kwaśnych (H2S i CO2) do złoża w postaci 
ciekłej, wykorzystując do tego nieczyn-
ny odwiert R-1. Skraplanie realizo-
wane było w układzie czterostop-
niowej sprężarki z chłodzeniem 
międzystopniowym, natomiast 
zatłaczanie realizowane zosta-
ło poprzez pompę wysokociśnie-
niową umożliwiającą uzyskanie 
ciśnienia zatłaczania 200 bar.

Dotychczasowe realizacje obejmowały za-
stosowanie w obiektach poniższych instalacji 
technologicznych:
• gazociągi przesyłowe,
• stacje i węzły redukcyjno-pomiarowe,
• wysokociśnieniowe systemy przesyłu 

płynu złożowego,
• instalacje separacji,
• instalacje odsalania ropy naftowej,
• instalacje stabilizacji ropy naftowej,
• instalacje usuwania siarkowodoru 

i dwutlenku węgla z gazu ziemnego,
• instalacje sprężania gazu ziemnego,
• instalacje odazotowania gazu,
• instalacje pomocnicze (sprężarkownie 

powietrza, kotłownie technologiczne, 
systemy uzdatniania wody itp.),

• instalacje spalania gazów zrzutowych,
• instalacje zagospodarowania gazów 

kwaśnych,
• zbiorniki magazynowe ropy naftowej,
• zbiorniki magazynowe LPG/Propanu,
• zbiorniki magazynowe paliw,
• pompownie produktów i surowców,
• układy nalewu.

REALIZACJE 
Węzły redukcyjne 
KRNiGZ Radoszyn

29
LIPCA
2015

Ruszają roboty fundamentowe 
przy budowie bloku 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III.
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Kilka słów o Tłoczni 
Gazu Kędzierzyn

Tekst: Grzegorz Piecyk, kierownik projektu, PBG oil and gas

KILOMETRY 
GAZOCIĄGÓW, 
A CO POMIĘDZY…? 

Kilka słów o Tłoczni Gazu Kędzierzyn, której głównym 
zadaniem jest przede wszystkim podnoszenie ciśnienia 
oraz dalsze przetłaczanie gazu w gazociągu.

Tekst i zdjęcie: Grzegorz Piecyk, kierownik projektu, Grupa PBG

KILOMETRY 
GAZOCIĄGÓW, 
A CO POMIĘDZY…? 
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Tłocznie gazu jako instalacje wcho-
dzące w układ technologiczny sieci 
gazowej rozmieszczane są wzdłuż 
trasy gazociągu. Stanowią zespół 
urządzeń sprężania, regulacji i bez-
pieczeństwa wraz z  instalacjami 
zasilającymi i pomocniczymi. Głów-
nym zadaniem tłoczni gazu jest prze-
de wszystkim podnoszenie ciśnienia 
gazu w gazociągu i jego dalsze prze-
tłaczanie.

I tak, w ramach Projektu Korytarz 
Gazowy Północ – Południe, powstaje 
w Kędzierzynie Koźlu 30 km od Ra-
ciborza, pierwsza w województwie 
Opolskim Tłocznia Gazu Kędzierzyn.

Konsorcjum RAFAKO – PBG oil 
and gas (dziś PBG S.A.) ma za zada-
nie wybudowanie tej kluczowej dla 
Gaz-Systemu inwestycji do 15 marca 
2021 r. w formule Pod Klucz. Sercem 
napędzającym tłocznie Kędzierzyn 
będą 3 agregaty sprężarkowe firmy 
SIEMENS o mocy łącznej 23 MW. Jed-
nakże tłocznia gazu zostanie tak za-
projektowana, aby w dalszym etapie 
mogła zostać rozbudowana o kolej-
ne 3 maszyny zwiększając jednocześ-
nie jej moc do 69 MW. Tłocznia będzie 
łączyć nowobudowane gazociągi DN 
1000 od zachodu na trasach Zdzie-
szowice – Kędzierzyn-Koźle i  Zdzie-
szowice – Wrocław oraz od wschodu 

na trasach Tworóg – Kędzierzyn-
-Koźle i Tworóg – Tworzeń.

Planowane jest również dalsze 
połączenie tłoczni w  kierunku po-
łudniowym z  gazociągiem Kędzie-
rzyn-Koźle – Czechy. Dodatkowo 
możliwość konfiguracji tłoczenia 
na dwa kierunki przepływu pozwoli 
nie tylko na przesyłanie do, ale rów-
nież na odbieranie gazu od naszego 
południowego sąsiada.

Dla Grupy PBG jest to 5 realizowa-
na tłocznia po Budowie Tłoczni Go-
leniów (2011 r.) i Jarosław II (2011 r.) 
oraz rozbudowie Tłoczni Jeleniów 
(2009 r.) oraz PMG Husów (2013 r.)

Inwestycja budowy tłoczni gazu 
Kędzierzyn jest obecnie na zaawan-
sowanym etapie projektowania, 
a na terenie budowy prowadzone 
są roboty związane z  usunięciem 
karpin i  odhumusowaniem tere-
nu. Prowadzone są również prace 
przygotowawcze związane z wyko-
naniem układów włączeniowych 
z wyżej wymienionymi budowanymi 
gazociągami. Układy te mają być go-
towe do odbioru na przełomie lipca 
i sierpnia 2019 r.

Serdecznie zachęcam do śledze-
nia postępów realizacji projektu 
i wspierania zespołu realizującego 
zadanie!

Inwestycja budowy tłoczni gazu Kędzierzyn 
jest obecnie na zaawansowanym 
etapie projektowania, a na terenie 
budowy prowadzone są roboty 
związane z usunięciem karpin 
i odhumusowaniem terenu.

31
LIPCA 

2015

RAFAKO informuje o pomyślnym 
pierwszym podaniu spalin na 
instalacjach mokrego odsiarcza-
nia spalin z Grupy EDF Polska 
w Gdyni, Krakowie i Wrocławiu.

KILOMETRY 
GAZOCIĄGÓW, 
A CO POMIĘDZY…? 
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Od początku istnienia PBG w zakresie głównej 
działalności firmy znajdowały się inwestycje 
związane z magazynowaniem gazu i paliw 
płynnych. Jako Generalny Wykonawca Inwes-
tycji „pod klucz” budujemy obiekty magazy-
nowe takie jak:
• zbiorniki magazynowania paliw płynnych
• magazyny ropy naftowej
• magazyny LNG i LPG
• magazyny ciężkich węglowodorów (C5+)
• systemy do magazynowania wody 

i ścieków
• instalacje napowierzchniowe podziem-

nych magazynów gazu
Do dzisiaj wybudowaliśmy zbiorniki za-

równo ze stali i betonu o łącznej pojemności 
ponad 640 000 m3. Obecnie bierzemy udział 
m.in. w kilku postępowaniach przetargowych 
dotyczących budowy zbiorników magazyno-
wych i mamy zamiar powiększyć pojemność 
magazynową o następne kilkaset tysięcy me-
trów sześciennych, aby docelowo przekroczyć 
kubaturę Stadionu Narodowego, która wynosi 
1 000 000 m3.

Przegląd realizacji „pod klucz” obiektów 
magazynowych zrealizowanych przez Grupę PBG.

Tekst: Monika Mikołajczak, dyrektor pionu 
realizacji projektów EPC, PBG S.A.
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

ZBIORNIKI GAZU 
I PALIW PŁYNNYCH

NASI GŁÓWNI KLIENCI W ZAKRESIE 
OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH:

• Polskie LNG
• Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo S.A.
• PKN ORLEN S.A.
• OLPP Operator Logistyczny Paliw 

Płynnych Sp. z o.o.
• NATO – North Atlantic Treaty 

Organization
• KRI Sp. z o.o.
• Petrobaltic S.A.
• JSC Latvijas Gaze

6
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Koniec kolejnego ważnego etapu budo-
wy nowej elektro – ciepłowni w Grupie 
Azoty KĘDZIERZYN – zamontowanie 
walczaka, będącego elementem kotła 
parowego o wydajności 140 Mg/h.
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OD REDAKCJI
Monika Mikołajczak jest szefem 
pionu realizacji projektów EPC w PBG 
S.A. Do tej pory jako kierownik 
projektu zrealizowała następujące 
budowy: MPS Cybowo, MPS Gardeja, 
Zbiorniki NATO – Cybowo, Malbork, 
Gardeja, Łask, Krzesiny, Powidz, 
Porażyn. Obecnie zarządza pracą 
57 osób w pionie. Została nagrodzona 
i wyróżniona m.in. statuetkami 
Piecobiooskar w 2004 rok, AS PBG 
w 2006 i 2014 roku, AS Kier POG 
w 2015 roku oraz tytułem Róża 
Holdingu w 2018 roku.

NASZE NAJWAŻNIEJSZE 
ZREALIZOWANE PROJEKTY 
W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
MAGAZYNOWYCH:

• Stacja separacji i magazynowania 
C5+, LPG – Elektrociepłownia 
Władysławowo

• Zbiorniki magazynowania paliw – 
Baza Paliw Nowa Sól – 3 × 1 000 m3

• Zbiorniki magazynowania paliw – 
Baza Paliw Wrocław – 5 000 m3

• Zbiorniki magazynowania paliw – 
Baza Paliw Kawice – 6 × 10 000 m3

• Zbiorniki magazynowania paliw – 
Baza Paliw Rejowiec – 4 × 10 000 m3

• Naziemne zbiorniki magazynowania – 
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu 
Ziemnego LMG – 2 × 5000 m3, 
2 × 2000 m3, 1 × 1000 m3

• Naziemne zbiorniki magazynowania 
LNG – Terminal LNG Świnoujście – 
2 × 160 000 m3

• Naziemne zbiorniki magazynowania 
LNG – Terminal LNG Hamina 
(Finlandia) – 1 × 32 000 m3;

• Podziemne zbiorniki stalowe o osi 
pionowej w obudowach żelbetowych, 
służące do magazynowania paliw 
płynnych w strategicznych bazach 
wojskowych NATO – 13 lokalizacji 
o sumarycznej pojemności: 
9 × 10 000 m3, 4 × 5000 m3, 
2 × 2500 m3, 8 × 1250 m3, 2 × 750 m3

REALIZACJE 
Obiekty magazynowe
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W 2016 r., m.in. na kanwie zapowiedzi Premiera 
RP Mateusza Morawieckiego o rozwoju elek-
tromobilności w Polsce, szukając dywersyfika-
cji źródeł przychodów, RAFAKO zdecydowało 
o rozpoczęciu niezwykle innowacyjnego pro-
jektu – zaprojektowania i wyprodukowania ze-
roemisyjnego autobusu elektrycznego z bate-
rią w podwoziu, który wpisywał się w założenia 

nowej, długoterminowej strategii, a także był 
zbieżny z celami emisyjnymi Spółki.

Projekt od samego początku za-
kładał zastosowanie polskich 

komponentów w maksymal-
nym stopniu oraz zaan-

gażowanie jak najwięk-
szej ilości polskich 

firm. Nawiązaliśmy 
współpracę z  In-
stytutem Napędów 
i Maszyn Elektrycz-

nych KOMEL, który 
stworzył dla nas od 

podstaw wysokosprawny, 

Zaprojektowany i zbudowany przez RAFAKO prototyp 
elektrycznego autobusu (E-busa) zyskał duże uznanie 
i został wyróżniony na targach branżowych.

Tekst: Michał Maćkowiak, dyrektor ds. innowacji, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

E-BUS
TECHNOLOGIA 
PRZYSZŁOŚCI

wielofazowy synchroniczny silnik elektryczny 
z magnesami trwałymi o mocy 140 kW o dużej 
sprawności – rzędu 96%, znacznie wyższej od 
stosowanych dotychczas rozwiązań. Kolejny 
kluczowy element – baterie – został zaprojek-
towany i wykonany także przez polską firmę 
Impact / Eledriveco. Autobus zaprojektowany 
jest w trzech wersjach – szkolnej, podmiejskiej 
i miejskiej. W zależności od wersji, przewiezie 
ok. 55 pasażerów, przy maksymalnie 25 miej-
scach siedzących i długości do 8,5 m. Jego 
ogromną zaletą jest wysokość  wynosząca 
niewiele ponad 3 metry. Pozwoli mu to wjeż-
dżać pod praktycznie każdy wiadukt w mia-
stach. Wysokość 3,2 metra uzyskano poprzez 
umieszczenie baterii pod podłogą, a nie jak jest 
to najczęściej dzisiaj praktykowane, na dachu 
pojazdu, przy zachowaniu 100% niskiej pod-
łogi wewnątrz pojazdu. Dodatkowo, uwolnio-
ną w ten sposób powierzchnię dachu, będzie 
można wykorzystać np. na umieszczenie tam 
ogniw fotowoltaicznych. Zasięg w zależności 
o typu baterii wynosi od 70 do 140 km.

7
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6-osobowa drużyna RAFAKO 
zdobywa złoty puchar TAURON CUP 
II Mistrzostw Polski Energetyków 
w Kolarstwie Szosowym. 
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Pierwszy prototyp w  wersji podmiejskiej 
został zaprezentowany 19.12.2018 r. podczas 
premiery w  Raciborzu  – opisywanej już na 
łamach ogniwa (01 / 2019). Premiera okazała 
się dużym sukcesem, mimo iż zaprezentowa-
liśmy jedynie pojazd z zewnątrz. Odbiór oraz 
zainteresowanie naszym projektem przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Kolejny sukces 
RAFAKO E-bus osiągnął zaledwie cztery miesią-
ce później, gdy ukończony już prototyp zdobył 
główną nagrodę  – medal oraz wyróżnienie 
na Targach Transportu Publicznego Silesia 
KOMUNIKACJA, w Sosnowcu. Niedługo pokaże-
my nasz nowy produkt międzynarodowej pub-
liczności na targach BUSWORLD w Brukseli, 
największych branżowych targach w Europie, 
które odbędą się w dniach 18–23.10.2019 r.

Rozpoczęty został proces homologacji, 
a  jego zakończenie planowane jest jeszcze 
w trzecim kwartale tego roku. Następnie nasz 
autobus wyjedzie na pierwsze testy drogowe. 
Do końca roku 2019 powstaną dwa kolejne pro-
totypy, w wersji miejskiej oraz szkolnej.

E-BUS
Prototyp tego pojazdu w wersji podmiejskiej został zaprezentowany 19 grudnia 2018 r. 
Poniżej Michał Maćkowiak, dyrektor ds. innowacji w RAFAKO S.A.
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Autobus RAFAKO e-bus rozpoczął proces ho-
mologacyjny na przełomie czerwca i  lipca 
2019  roku. Zalicza się do tego wiele badań 
poszczególnych podzespołów i ciągłe ich te-
sty, aby po zakończeniu procesu homologacji 
badany autobus spełniał wszelkie wymogi 
względem bezpieczeństwa pasażerów i innych 
uczestników ruchu. Nasz autobus pojawiał się 
już w mediach, brał udział w dwóch prezenta-

cjach w Raciborzu i Sosnowcu w trakcie tar-
gów Silesia Komunikacja 2019, gdzie zdobył 
jedną z głównych nagród. Wzbudza duże za-
interesowanie potencjalnych klientów wśród 
firm komunikacyjnych w Polsce, a także za 
granicą. Powstałemu nowemu projektowi au-
tobusu i pierwszemu egzemplarzowi RAFAKO 
E-bus wielu pracowników i współpracowników 
poświęciło wiele godzin pracy, często były to 

Zespół projektowy i wykonawczy E-busa składa się z osób z wieloletnim 
stażem w projektowaniu układów elektronicznych, projektowaniu konstrukcji 
szkieletu i całego pojazdu, a także z doskonałych w swoim fachu spawaczy.

Tekst: Wojciech Skęczek, główny specjalista, RAFAKO S.A.

ZESPÓŁ RAFAKO 
E-BUS
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zarwane noce i weekendy. Zespół projektowy 
i wykonawczy składa się z osób z wieloletnim 
stażem w  projektowaniu poszczególnych 
układów elektronicznych, projektowaniu 
konstrukcji szkieletu i całego pojazdu, a także 
z doskonałych w swoim fachu naszych spa-
waczy, którzy wykonali szkielet pierwszych 
egzemplarzy u nas na Śląsku. Wykończenie 
i zestawienie wszystkich układów i elementów 
wyposażenia odbyło się natomiast w naszym 
oddziale w Solcu Kujawskim. 

Ale może kilka słów o początkach projektu, 
który faktycznie miał miejsce kilka lat temu, 
gdy nasz Zarząd zdecydował o rozpoczęciu 
nowego projektu pod nazwą E-mobility. Powo-
łany został do tego zespół w ramach działu Ba-
dań i Rozwoju. W ramach początkowych prac 
został wybrany nowy produkt, czyli autobus 
elektryczny, który miał być zaprojektowany 
jako nowa konstrukcja o długości 8,5 m. Pojazd 
zeroemisyjny, wyposażony w specjalnie zapro-
jektowane baterie umieszczone w podłodze, co 
jest innowacją na skalę europejską. Szefem 
projektu został Michał Maćkowiak, a kierow-
nikiem zespołu Dariusz Gackowski. Pierwszą 

siedzibą było biuro projektowe w Bydgoszczy, 
a kilka miesięcy później przeniesiono zespół 
do Solca Kujawskiego, do obiektu dostosowa-
nego do tego typu prac projektowych i wyko-
nawczych. Oczywiście należy tu podkreślić, że 
wiele prac zostało wykonanych w Raciborzu 
i w Wyrach, gdzie pracownicy z różnych branż 
mają swój udział w budowie naszego autobu-
su. Obecnie nasz zespół liczy już kilkanaście 
osób, posiadających wiele lat doświadczenia 
przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu 
rodzaju autobusów.

W tym miejscu chcielibyśmy podzię-
kować za zaangażowanie 
i  pomysły, które zostały 
wdrożone i  wyko-
rzystane w  nowym 
autobusie elektrycz-
nym RAFAKO E-bus, 
a  także naszemu Za-
rządowi za cierpliwości 
w dążeniu do uzyskania 
gotowego autobusu do 
produkcji pod zbliżające się 
zamówienia.

ZESPÓŁ  
Przed prototypownią 
w Solcu Kujawskim (od 
lewej): Marek Marczak, 
Piotr Lewandowski, 
Arkadiusz Świderski, 
Robert Kamiński, Jerzy 
Zalewski (kuca), Tomasz 
Filipiak (kuca), Łukasz 
Szymanowski (kuca), 
Dariusz Gackowski, 
Tomasz Chociszewski 

18
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Osiągnięto 20 proc. zaawansowania 
budowy nowych bloków 
w Elektrowni Opole.
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Po czterech miesiącach od premiery autobusu 
w RAFAKO wszystkie elementy zostały osta-
tecznie złożone w całość. Z ergonomicznym 
miejscem dla kierowcy i wygodnymi siedze-
niami pasażerów. Tłumy zwiedzających we 
wnętrzu wystawionego na Targach Silesia 
Komunikacja autobusu w pełnej kompletacji, 
gotowego do prób drogowych i homologacji, 
dowiodły zainteresowania projektem. 

A projekt jest niezwykle ciekawy i oryginal-
ny, takiego e-busa nie ma w ofercie żadna firma 
na polskim rynku a i w Europie nie jest ich wiele. 

Najważniejsze cechy? Modułowa konstruk-
cja, która pozwala na bazie jednego projektu 
produkować różne wersje pojazdu. Do tego 
możliwość zastosowania kolejnych generacji 
baterii, w miarę rozwoju technologii. Co waż-
ne, to żadna przeróbka istniejącej konstruk-
cji, jakich wiele na rynku. Ten autobus został 
zaprojektowany i wykonany od początku jako 
autobus z elektrycznym układem napędowym 
i zasilaniem bateryjnym, optymalnie umiejsco-
wionym w konstrukcji pojazdu. Zaprojektowany 
jest w trzech wersjach – szkolnej, podmiejskiej 
i miejskiej. W zależności od wersji ma od 20 do 
40 miejsc siedzących i długość do 8,5 m. Jego 
ogromną zaletą jest wysokość – wynosząca nie-
wiele ponad 3 metry. Pozwoli mu to wjeżdżać pod 
praktycznie każdy wiadukt w miastach w Pol-

Najpierw była grudniowa premiera w RAFAKO. W surowych wnętrzach hali 
produkcyjnej, wśród wielu ciekawych projektu gości, w oparach tajemnicy 
zdjęto z bryły autobusu chroniąca go dotąd przed oczami ciekawskich 
zasłonę… Ale to na razie była tylko bryła. Obok niej silniki, akumulatory.

Tekst: Wojciech Skęczek, główny specjalista, RAFAKO S.A.

DWIE PREMIERY
E-BUSA RAFAKO

TARGI SILESIA 
Podczas targów Silesia Komunikacja 2019 z me-
dalem oraz wyróżnieniem. Na zdjęciu od lewej: 
Dariusz Szarabajko , Michał Maćkowiak, Jarosław 
Dusiło, Dariusz Gackowski, Robert Kamiński, Wojciech 
Skęczek, Tomasz Wojciechowski, Tomasz Filipiak, 
Arkadiusz Świderski, Łukasz Szymanowski
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sce. Udało się to 
dzięki umieszcze-

niu baterii całkowicie 
pod podłogą, a nie jak jest to 

najczęściej dotąd praktykowane – na 
dachu pojazdu. Tam znajdą się w przyszłości 

ogniwa fotowoltaiczne. Zamocowanie akumu-
latorów pod podwoziem ma jeszcze tę zaletę, 
że znacząco obniża środek ciężkości autobusu, 
a w konsekwencji wpływa na znaczną popra-
wę stabilności toru jazdy, szczególnie podczas 
pokonywania zakrętów. 

Dzięki takiej konstrukcji autobus jest bar-
dziej bezpieczny – mówi Michał Maćkowiak, 
odpowiedzialny w RAFAKO za projekt E-busa. 

– Jednocześnie jest to pojazd bardzo praktycz-
ny i z ogromnymi możliwościami różnorod-
nych zastosowań. Sprawdzi się np. dowożąc 
dzieci do szkół. Ale także w miastach, których 
starówki są często z jednej strony objęte stre-
fą zeroemisyjną, a z drugiej, pełno w nich wą-
skich i krętych uliczek. Ta przewaga może sta-
nowić także dużą szansę na eksport pojazdu. 

 Autobus to również bardzo innowacyjna 
konstrukcja. Dach pojazdu i  szkielet ścian 
są z  lekkich materiałów, co zmniejsza jego 
wagę – czyli parametr bardzo istotny dla za-
sięgu każdego pojazdu elektrycznego. Szkielet 
wykonany jest w technologii samonośnej (bez 
oddzielnej ramy nośnej) z lekkich otworowa-
nych i giętych elementów ze stali nierdzew-
nej oraz z lekkich i wytrzymałych elementów 
z laminatów poliestrowych – zapewniający 
odpowiednią wytrzymałość a zarazem bez-
pieczeństwo pasażerom i kierowcy. Autobus 
jest oczywiście przystosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

 Do napędu autobusu przewidziano dwa ro-
dzaje trójfazowych silników synchronicznych 
o mocy ok. 140 kW o dużej sprawności – rzędu 
96%, znacznie wyższej od stosowanych dotych-
czas rozwiązań. Baterie również przewidziano 
w dwóch wersjach, NMC 144 kWh wraz z po-
kładową ładowarką, które pozwolą na prze-
jechanie ok 140 km, oraz LTO o pojemności 
61  kWh  – tu zasięg naładowanego pojazdu 
wyniesie ok. 70 km. 

W imieniu Zarządu i dyrekcji chcielibyśmy 
bardzo podziękować wszystkim zaangażowa-
nym osobom za włożony wysiłek i wykonany 

„kawał dobrej roboty” przy budowie naszego 
autobusu elektrycznego. Praca całego zespołu 
została wysoko oceniona podczas ostatniego 
audytu przeprowadzonego przez certyfikowa-
ną jednostkę w celu uzyskania homologacji. 
Wierzymy, że pomimo trudnych zadań, które 
stoją jeszcze przed całym zespołem, poradzicie 
sobie z nimi „koncertowo” i będziemy mogli 
w tym roku świętować sukces w postaci goto-
wego do komercjalizacji autobusu elektrycz-
nego RAFAKO E-bus z homologacją.

Projekt jest niezwykle ciekawy i oryginalny, 
takiego E-busa nie ma w ofercie żadna firma na 
polskim rynku, a i w Europie nie jest ich wiele. 

3
WRZEŚNIA

2015

RAFAKO i AGH podpisują porozumienie 
o współpracy, która koncentrować 
się będzie wokół kwestii związanych 
z materiałami dla energetyki.
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Historia RAFAKO to historia polskiej energe-
tyki, ściślej mówiąc historia rozwoju myśli 
technicznej tej branży w Polsce, lub też jesz-
cze inaczej, historia 70 lat rozwoju, wdrażania 
innowacji w obiektach energetycznych, z któ-
rych każdy jest inny, każdy zawiera indywi-
dualne rozwiązania, wynalazki, aranżacje 
i stanowi kolejny krok w ewolucji technicznej 
tych „bytów” inżynierskich.

Początkiem tej historii jest kocioł WLM 2,5 
o mocy cieplnej 2,9 MW, a obecnie kończymy re-
alizację bloku o mocy 910 MW. Tak budowała się 
historia gigantów, ale innowacja musi nadążać 
za zapotrzebowaniem nie tylko technicznym, 
ale też społecznym – tu rozwinęliśmy gałąź, któ-
ra stanowi obecnie dla nas dominujące źródło 
dochodu. To instalacje ochrony środowiska.

Stałe pielęgnowanie nowatorskich roz-
wiązań, które w RAFAKO stanowią nie tylko 
incydentalne progi kolejnych etapów historii, 
ale stale postępujący proces ewolucyjny, gdzie 
każda następna realizacja jest doskonalsza 
od poprzedniej i w każdej możemy odnaleźć 
rozwiązanie nowe, nie stosowane dotąd gdzieś 

indziej, stanowi o wartości Spółki. Dotyczy to 
tak różnych dziedzin jak ewolucja materiałów, 
rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne, 
nowe procesy technologiczne nie tylko zwią-
zane z zamianą energii chemicznej na cieplną, 
czy dalej – na elektryczną, ale także całe fabry-
ki chemiczne przetwarzające związane z tymi 
procesami odpady. Chcemy z produktów spa-
lania tworzyć produkty pożądane przez rynek, 
np.: syntetyczny odpowiednik gazu ziemnego 
(SNG), materiały budowlane (gips), surowce 
dla przemysłu chemicznego (syngaz). Pracu-
jemy nad tym, by umieć magazynować wypro-
dukowaną energię np. w sezonowych maga-
zynach ciepła. Na koniec chcemy mieć wpływ 
nie tylko na jej generowanie, ale również na 
sposoby jej wykorzystania np. poprzez aktyw-
ny udział w budowie rozwiązań e-mobilności.

Od dawna mamy świadomość, że w energe-
tyce, a nawet szerzej – w rozwoju cywilizacji 
kończy się era pozyskiwania energii z paliw 
kopalnych, zwłaszcza węgla. Nawet jeżeli jest 
to proces przebiegający w kategoriach histo-
rycznych i ewolucyjnych, to działania związa-

Dzieje RAFAKO S.A. są również dziejami wielu 
wynalazków, ulepszeń i nowych technologii.

Tekst: Witold Rożnowski, dyrektor Centrum Badań 
i Rozwoju, RAFAKO S.A. Zdjęcia: Jarosław Sołtysek 
Arte Media; archiwum RAFAKO S.A.

INNOWACJE 
W RAFAKO

REALIZACJE 
Ostatnia faza budowy bloku 
energetycznego Jaworzno 910 MW
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ne z ochroną pozycji rynkowej naszej grupy 
kapitałowej muszą być rewolucyjne i jak naj-
szybsze. Stąd w ostatnich latach działalność 
badawczą i rozwojową rozwijaliśmy w trzech 
kierunkach:
• rozwój produktów z klasycznej palety ob-

sługiwanych dotąd technologii;
• poszukiwanie nowych, nie związanych z pa-

liwami kopalnymi sposobów pozyskiwania 
energii, ale także jej magazynowania;

• rozpoznanie możliwości głębokiej dywer-
syfikacji poprzez innowacyjne technologie, 
które oczekują na inwestora, a uzyskiwane 
w nich produkty czy usługi posiadają duży 
potencjał rynkowy.
Pierwszy z nich konieczny jest do utrzyma-

nia zaufania naszych tradycyjnych klientów. 
To u nich wdrażane muszą być rozwiązania 
umożliwiające pracę (czytaj: przychody z) 
istniejącej infrastruktury bloków energetycz-
nych, z której większość dostarczaliśmy jako 
RAFAKO, a ich techniczny okres życia nie do-
biegł jeszcze końca, jakkolwiek nowe wymogi 
prawne mogą uniemożliwić ich eksploatację. 

W ramach tych niemal 
rutynowych prac rozwo-
jowych pozyskaliśmy nowe 
technologie i rozwiązania. 
Sprawdziliśmy je w kolejnych, 
coraz bardziej zaawansowa-
nych projektach badawczych 
realizowanych od 2008, aż do 
2016 r. pod ogólna nazwą „Opraco-
wanie koncepcji bloku referencyjnego 
o mocy z przedziału 450–920 MW o najwyż-
szej możliwej do osiągnięcia sprawności netto” 
(projekt częściowo dofinansowany był przez 
NCBiR w ramach partnerstwa strategiczne-
go). Efektem tych działań jest nasz sztanda-
rowy obiekt: Jaworzno 910 MW.

W ramach technologii towarzyszach kot-
łom energetycznym również osiągnęliśmy 
szereg sukcesów, np.  w  zakresie odsiarcza-
nia spalin wypracowaliśmy własną metodę 
mokrą i stale ją doskonalimy. Dowodem tego 
są ostatnie sukcesy związane z wdrożeniem 
naszej konstrukcji zawirowywaczy strug spa-
lin i rozpylonego addytywu, które skutecznie 

3
WRZEŚNIA 

2015

Drużyna Konstruktorów, pracowników 
raciborskiej Spółki, zdobywa Puchar 
Prezesa RAFAKO S.A. w finałowej 
fazie XI edycji Turnieju Piłkarskiego.
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wpływają na zmniejszenie emisji SO2 do po-
ziomu określonego najostrzejszymi obecnie 
normami.

By kocioł, a z nim również blok mógł pra-
cować z  dodatnim efektem ekonomicznym 
konieczne jest jednak głębsze oczyszczenie 
spalin, np. zdecydowana redukcja emisji NOx. 
Tu  również od lat prowadzimy badania 
i wobec osiągnięcia dla metod pierwotnych 
(modelowanie procesu spalania) maksimum 
wskaźnika koszt / efekt, pozyskaliśmy techno-
logię katalitycznego ograniczania tej emisji 
i obecnie pracujemy nad doskonaleniem efek-
tów kompilacji metod pierwotnych, wtórnych 
i połączonych z odsiarczaniem.

Najgorętszym ostatnio tematem jest rtęć 
i  dwutlenek węgla. W  obszarze rtęci, rów-
nież dzięki odpowiednio wcześniej podjętym 
pracom, posiadamy swoje własne, opatento-
wane rozwiązanie. Jest ono już sprawdzone 
w warunkach przemysłowych i trwają prace 
związane z pierwszym wdrożeniem. Jeśli na-
tomiast chodzi o wychwyt dwutlenku węgla 
ze spalin, to uczestniczymy w projekcie mię-

Jednym z kierunków rozwoju jest 
nieskrępowana eksploracja ryku 
w poszukiwaniu okazji biznesowych. 
Koronnym przykładem, że warto 
podejmować takie rozpoznanie i od-
ważnie zaryzykować wdrożenie jest 
rafakowski e-bus. Nie boimy się też 
bardziej egzotycznych poszukiwań.

REALIZACJE 
Stanowisko, gdzie 
powstaje instalacja 
Hybryda 2C

dzynarodowym, dofinansowanym ze środków 
EIT, w ramach którego, jak wszystko wskazuje, 
będziemy komercjalizować rozwiązanie me-
tanizacji CO2 z dużych emiterów przemysło-
wych. Równolegle rozpoczęliśmy prace nad 
chemicznym wychwytem CO2 z mniejszych 
obiektów np. kotłów klasy 25 MW. Instalacja 
pilotowa już znajduje się w RAFAKO i niedłu-
go będziemy mieli pierwsze wyniki na skalę 
przemysłową.

W drugiej grupie rozwiązań dominują pali-
wa alternatywne. Klasyką jest spalanie bioma-
sy i RDF w kotłach rusztowych czy fluidalnych, 
zatem nasze poszukiwania skierowaliśmy 
w kierunku zgazowania tych paliw. Mamy tu 
partnera, który dostarcza nam koncepcję pro-
cesową, mamy też już pewne własne doświad-
czenia nie tylko w opracowaniu dokumentacji 
wykonawczej, ale też w produkcji elementów 
składowych instalacji zgazowania.

Pierwsze wdrożenie oczekiwane jest w ra-
mach projektu POLYGEN, ale realia mogą 
być zaskakujące. Inwestorzy coraz bardziej 
interesują się lokalną utylizacją odpadów na 
mniejszą, „powiatową” skalę, gdzie rzeczona 
technologia może się doskonale sprawdzić 
jako alternatywa dla dotychczasowego spala-
nia węgla w miejskich ciepłowniach. Jak każde 
rozwiązanie innowacyjne, tak i to zyskuje na 
atrakcyjności po wpisaniu w komplementarny 
układ. Tym układem jest tutaj sezonowy ma-
gazyn ciepła, który opracowaliśmy wspólnie 
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mamy dyskretnie rękę na pulsie energetyki 
jądrowej. Rozpoznajemy możliwość inwesto-
wania w magazyny energii elektrycznej. Przy-
glądamy się również możliwościom produkcji 
dodatków do paliw płynnych. 

Pytanie – dokąd dalej RAFAKO? – zostało 
zadane już dawno temu. Na dziś wiemy, że 
rozwiązaniem na pewno nie jest monokultu-
ra biznesowa.

REALIZACJE 
Technologia fali 

naddzwiękowej dla 
małych obiektów

z raciborską spółką ENSOL i Instytutem ICEB. 
W tym zakresie posiadamy już gotową ofertę 
rynkowa i trwają rozmowy z potencjalnymi 
Inwestorami.

Nie sposób też pominąć w tej specyfikacji 
takiego produktu jak ELAGLOM. Jest to pierw-
sza na skalę przemysłową instalacja do wy-
chwytu ze spalin cząstek stałych o średnicy 
poniżej 2 mikrometrów. Stanowią one ponad 
90% ilościowej (liczba cząstek) emisji pyłów 
pochodzenia antropogenicznego, a ich wiel-
kość powoduje, że potrafią wnikać wprost do 
układu krwionośnego! My potrafimy je elimi-
nować z otoczenia.

Trzeci kierunek, to nieskrępowana eksplora-
cja ryku w poszukiwaniu okazji biznesowych. 
Koronnym przykładem, że warto podejmo-
wać takie rozpoznanie i odważnie zaryzyko-
wać wdrożenie jest rafakowski e-bus. O nim 
znajdziecie Państwo w niniejszym wydaniu 
odrębną opowieść. Nie boimy się też bardziej 
egzotycznych poszukiwań.

Pierwsze kontakty nie od razu muszą zma-
terializować się we wdrożeniu, zwłaszcza, że 
często rynek nie jest przygotowany na przyję-
cie wysoko innowacyjnych rozwiązań.

Rozpoznawaliśmy na przykład, wspólnie 
z  potencjalnym inwestorem, zastosowanie 
alg do usuwania CO2. Badaliśmy możliwość 
zainwestowania w  specjalistyczne ogniwa 
fotowoltaiczne. Przeprowadziliśmy próbną 
budowę pionowego wiatraka. Cały czas trzy-

Pytanie – dokąd dalej RAFAKO? – zostało 
zadane już dawno temu. Na dziś wiemy, 
że rozwiązaniem na pewno nie jest 
monokultura biznesowa.

17
WRZEŚNIA 

2015

Do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym dopuszczonych 
jest 15.331.998 akcji zwykłych na 
okaziciela serii J spółki RAFAKO S.A. 
o wartości nominalnej 2 zł każda.
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ARABIA SAUDYJSKA

AUSTRALIA

AZERBEJDŻAN

BELGIA

BOŚNIA I HERCEGOWINA

BRAZYLIA

BUŁGARIA

CHILE

CHINY

CHORWACJA

CZECHY

DANIA

EGIPT

EMIRATY ARABSKIE

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

HONGKONG

INDIE

INDONEZJA

IRAN

IRLANDIA

IZRAEL

JORDANIA

KOREA PŁD. 

KOSOWO

LIBAN

lat naszej 
obecności na świecie

Wykaz krajów, do których RAFAKO 
realizowało dostawy 
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LITWA 

ŁOTWA

MACEDONIA

MEKSYK

NIEMCY

NOWA KALEDONIA

PORTUGALIA

ROSJA

RUMUNIA

SERBIA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

SZWAJCARIA

SZWECJA

TURCJA

UKRAINA

USA

WĘGRY

WIELKA BRYTANIA 

WŁOCHY
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Ludzie, którzy 70 lat temu pracowali w RAFAKO, nawet 
przy dużej dawce wyobraźni, nie byliby w stanie sobie 
wyobrazić, jak zmieni się ten zakład na przestrzeni lat. 

Tekst: Edward Kasprzak, prezes zarządu E003B7, 
dyrektor zarządzający RAFAKO S.A., Zdjęcia: Jarosław Sołtysek, 
Arte Media oraz Małgorzata Wiśniewska, prezes Fundacji RAFAKO

NAJWIĘKSZYM 
KAPITAŁEM 
SĄ LUDZIE

Kiedy patrzę na budowę nowego bloku w  Ja-
worznie, myślę sobie, że Ci, którzy 70 lat temu 
pracowali w RAFAKO, nawet przy dużej wyob-
raźni, nie byliby w stanie sobie wyobrazić, jak 
zmieni się ten zakład na przestrzeni lat. 

Jeszcze 10 lat temu, nikt pewnie nie brał pod 
uwagę, że w 2019 roku będziemy już nie tylko pro-
ducentem kotłów, dostawcą czy podwykonaw-
cą, ale generalnym wykonawcą największych 
inwestycji w  energetyce, jakie są na naszym 
polskim rynku. Wykonawcą, z którym liczą się 
najwięksi na światowym rynku gracze, mający 
wcześniej swoistą wyłączność na wygrywanie 
u nas dużych kontraktów i sprowadzający pol-
skie firmy do roli co najwyżej podwykonawcy czy 
dostawcy części urządzeń. 

Dziś zaś my, na równi ze światowymi gigan-
tami, startujemy w przetargach, projektujemy, 
zlecamy i budujemy. I to budujemy tak, że nikt 
nam niczego nie może zarzucić. Zamawiający 
przyznaje, że realizacja tak kompleksowego pro-
jektu jak blok w Jaworznie jest przedsięwzięciem 
strategicznym i jako jeden z najnowocześniej-
szych tego typu obiektów w Europie, swoim wyso-

kim standardem daje jasny przykład wykorzy-
stania dostępnych możliwości technicznych 
i zasobów ludzkich RAFAKO. 

Efekt naszych realizacji, w tym Jaworzna, 
jest taki, że dziś RAFAKO staje się pożądanym 
uczestnikiem postępowań przetargowych. 
Dodajmy – uczestnikiem polskim, który jest 
z tego rynku i rozumie jego specyfikę i potrzeby. 
Potencjalni Inwestorzy – a mamy przecież na 
polskim rynku kilku dużych zamawiających – 
z zadowoleniem przyjmują fakt, że zgłaszamy 

Konkurencja również zauważy-
ła, że RAFAKO to dziś poważ-
ny gracz. Budując Jaworzno, 
udowodniliśmy umiejętność 
zarządzania taką Inwestycją.
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EDWARD KASPRZAK 
Prezes zarządu E003B7, 
dyrektor zarządzający 

RAFAKO S.A. 
Po prawej budowa bloku 

elektrowni w Jaworznie

worzno, udowodniliśmy umiejętność zarządza-
nia taką Inwestycją, a zespół ludzi, których tu 
mamy, to nasz największy kapitał, jaki na lata 
pozostanie w RAFAKO. Przed nami uruchomie-
nie i przekazanie Inwestycji Zamawiającemu, 
ale też zagospodarowanie potencjału  i doświad-
czenia, jakie zdobyliśmy w Jaworznie. Bo jeśli 
mówi się, że największy kapitał firmy stanowią 
ludzie, to właśnie ludzie, którzy budowali Ja-
worzno i którzy nadzorowali tę budowę, są ta-
kim Kapitałem przez wielkie „K” pisanym. 

się do postępowań przetargowych, 
a wyniki konkursów pokazują, że nie 

na darmo się zgłaszamy. 
Konkurencja również zauważyła, że 

RAFAKO to dziś poważny gracz. I chociaż 
takiej budowy jak Jaworzno już pewnie w Pol-
sce nie będzie, to będą przecież bloki parowo 
gazowe, mamy przed sobą wiele modernizacji, 
mamy instalacje ochrony środowiska, mamy 
wreszcie światowy rynek, który też stoi przed 
nami otworem. Najważniejsze, że budując Ja-

15
PAŹDZIERNIKA 

2015

W Pałacyku Myśliwskim RAFAKO 
ma miejsce trzecia z cyklu 
wystawa pracowników RAFAKO 
Grupy PBG Mam Talent.
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Łukasz Czerwonka odpowiada za projekt pn.: 
„Dostawa, montaż i uruchomienie komplet-
nej instalacji katalitycznego odazotowania 
spalin dla bloku energetycznego numer 5 
w ENEA Połaniec S.A.” Umowa została zawar-
ta 28 sierpnia 2018, termin realizacji to 28 luty 
2020. Zakres prac do wykonania w ramach 
umowy to: zabudowa reaktora SCR, zabudowa 
nowych kanałów spalin od kotła do reaktora 
SCR oraz od reaktora do LUVO, zabudowa 
konstrukcji wsporczych reaktora SCR i  ka-
nałów spalin, układ przygotowania i wtrysku 
reagenta, układ powietrza rozrzedzającego, 

wykonanie branży elektrycznej i AKPiA oraz 
uruchomienie całej instalacji.

Obecnie wszystkie projekty wykonawcze 
zostały opracowane i przekazane do klienta. 
Większość dostaw zostało zakontraktowanych. 
Aktualnie na budowie trwa montaż konstrukcji 
wsporczej reaktora SCR i kanałów spalin oraz 
montaż obudowy reaktora SCR, trwają rów-
nież dostawy pierwszych urządzeń na budowę. 
Budżet kontraktu to 37,6 mln złotych netto.

Jednym z trudniejszych etapów realizacji 
projektu jest prowadzenie montażu konstruk-
cji reaktora, kanałów spalin oraz obudowy 
samego reaktora SCR pod czynnymi liniami 
wysokiego napięcia nad miejscem montażu 
w ograniczonej przestrzeni pomiędzy budyn-
kami elektrofiltrów i kotłowni. Stwarza to trud-
ności w samym montażu, jednak korzystając 
z doświadczenia nabytego na poprzednich re-
alizacjach oraz zlecając główne prace spraw-
dzonym podwykonawcom, prace przebiegają 
zgodnie z założonym harmonogramem.

Czas przeznaczony przez klienta na mo-
dernizację części kotłowej jest ograniczo-
ny, co powoduje, iż cały projekt należy na 
bieżąco nadzorować i prowadzić wszystkie 
prace zgodnie z zakładanymi czasookresami, 
a w sytuacji stwarzającej zagrożenie opóźnie-
niami – natychmiast reagować. Dlatego na 
budowie potrzebna jest odpowiednia kadra 
kierownicza. Dodatkowo są dokonywane co-

Poznajcie osoby stojące za największymi kontraktami 
realizowanymi przez Grupę PBG oraz dowiedzcie 
się, co słychać na poszczególnych budowach.

Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja RAFAKO; Zdjęcia: Artur Wierzbicki, 
RAFAKO S.A. i archiwum bohaterów tekstu

LUDZKA TWARZ 
BIZNESU

22
PAŹDZIERNIKA 

2015

RAFAKO podpisuje z Enea 
Wytwarzanie kontrakt na budowę 

„pod klucz” instalacji odsiarczania 
spalin dla kotłów parowych OP-230 
w Elektrociepłowni Białystok.
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tygodniowe narady techniczne na budowie 
przy współudziale m.in. kierownika projektu, 
projektantów branżowych, klienta i podwyko-
nawców, by na bieżąco reagować na zmienia-
jące się sytuacje czy rozwiązywać zaistniałe 
kolizje i trudności.

Wolny czas pan Łukasz spędza z synami, 
dwuipółletnim Adasiem i  sześciomiesięcz-
nym Grzesiem. Poza obowiązkami rodziciel-
skimi w zimie wybiera narty, a w lecie spacery, 
górskie wycieczki i chętnie podróżuje. Poleca 
szczególnie Chorwację ze względu na widoki, 
miejsca do wypoczynku, kuchnię i podejście 
mieszkańców do turystów, a także Kornwa-
lię i Szkocję. Ponadto w wolnym czasie czyta 
książki z serii powieści sensacyjnych jak Dana 
Browna Kod Leonarda da Vinci, pozycje kry-
minalne Stiega Larssona np. Dziewczyna z Ta-
tuażem a także książki przygodowe Wojciecha 
Cejrowskiego. Lubi filmy o charakterze science 
fiction, podróżniczym i motoryzacyjnym.

Za modernizację IOS 3–6 odpowiada Sta-
nisław Stępień, dyrektor biura realizacji. 
Przedmiotem zamówienia jest   wykonanie   
kompleksowej modernizacji czterech Insta-
lacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3,4 
oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (Oddział Elektro-
wnia Bełchatów). Zadanie podzielone jest na 
4 fazy. Każda faza odpowiada modernizacji 
jednego IOS. Kolejne fazy są ściśle powiązane 
z postojami bloków narzuconymi przez za-
mawiającego. 

Zadanie polega na kompleksowym zapro-
jektowaniu, dostawie urządzeń i wyposaże-
nia oraz wykonaniu modernizacji Instalacji 
Odsiarczania Spalin w oparciu o technologię 
mokrą (wapienno-gipsową). Wykluczono mo-
dernizację pomp cyrkulacyjnych. Zadanie 
obejmuje obiekty towarzyszące z przeróbkami 
istniejących układów technologicznych, roz-
ruch, ruch próbny, przeprowadzenie wszyst-
kich prób sprawdzających prawidłowość pra-
cy, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
pomiarów gwarancyjnych i przekazanie zmo-
dernizowanych IOS do eksploatacji. Termin 
realizacji 2018–2019 rok. Wartość kontraktu – 
181 600 000 pln netto.

W wolnym czasie pan Stanisław namięt-
nie rozwiązuje sudoku i czyta. Relaksuje go 
koszenie trawy w ogródku. Jego pasją jest 
podróżowanie i wspólne wyjazdy z żoną na 
wakacje w różne ciekawe miejsca w różnych 
ciekawych zakątkach świata. Planowanie 
wyjazdu zajmuje im pół roku i polega na ta-
kim samym planowaniu jak projekty w RA-
FAKO. Jest harmonogram, punkt po punkcie 
i określony budżet. W miejscach, które pan 

KONTRAKT
Na placu budowy w ENEA Połaniec S.A. panuje miła atmosfera. 
Od lewej Łukasz Czerwonka – kierownik projektu, Stanisław Szmalec – kierownik bu-
dowy, Karol Węgrzynowicz – dyrektor budowy, Zbigniew Wawrzyńczyk – projektant 
branży budowlanej, Marcin Gajda – inżynier budowy
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Stanisław odwiedził najbardziej podobały 
mu się omienność kulturowa, religijna oraz 
generalnie inność tubylców. Najważniejsze 
w spotkaniach z nimi był uśmiech i życzliwość, 
którą odwzajemniali. Samo planowanie wa-
kacji pozytywnie nastawia pana Stanisława, 
później bezpośrednio wyjazd, a po powrocie 
energia, którą pożytkuje w codziennej pracy 
w RAFAKO.

Arkadiusz Szafarczyk odpowiada za rea-
lizację kontraktu pn.: „Budowa nowej elek-
trociepłowni w Wilnie”. Kontrakt o wartości 
149,65 mln euro netto w formule EPC (zapro-
jektuj i wybuduj) został podpisany 29 września 
2016 roku, natomiast polecenie rozpoczęcia 
prac zostało wyznaczone przez zamawiają-
cego na dzień 1 czerwca 2017 roku. W zakresie 
prac Wykonawcy jest kompleksowa budowa 
jednostki opalanej biopaliwem składającej się 
z dwóch kotłów fluidalnych z układem oczysz-

czania spalin, kondensacji spalin oraz kom-
pletnym układem rozładunku, przygotowania, 
magazynowania i podawania paliwa.

Do największych wyzwań należy koordyna-
cja prac na każdym etapie realizacji, w związku 
z nietypowym podziałem przez zamawiającego 
budowy elektrociepłowni na 2 części (jednostka 
opalana odpadami komunalnymi – wykony-
wana przez konsorcjum Steinmüller i Budimex 
oraz jednostka opalana biopaliwem – wyko-
nywana przez RAFAKO). Duże trudności spra-
wia też specyficzny rynek litewski, który jest 
skromny pod względem dostępnych zasobów. 
Aktualnie na budowie są prowadzone prace 
budowlano-montażowe.

Poza godzinami pracy, w wolnych chwilach 
pan Arkadiusz spędza czas z rodziną. Z żoną 
oraz dwoma synami (Staś i Jaś) uwielbiają 
wycieczki rowerowe oraz spacery. W ramach 
rozrywki spotyka się z przyjaciółmi lub ogląda 
filmy i seriale, głównie o tematyce popularno-

-naukowej dotyczącej kosmosu. Dodatkowo 
dużo majsterkuje w ramach prac związanych 
z utrzymaniem rodzinnego domu.

Arkadiusz Szafarczyk odpowiada za 
realizację kontraktu pn.: „Budowa 
nowej elektrociepłowni w Wilnie”. Kon-
trakt o wartości 149,65 mln euro netto 
w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj), 
został podpisany 29 września 2016.

11
GRUDNIA 

2015

Uroczyste oddanie do użytku 
nowoczesnej instalacji oczyszczania 
spalin w krakowskiej elektrociepłowni.
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Radosław Płachta odpowiada za realiza-
cję kontraktu IOS w  Ostrołęce B. Obecnie 
realizowana jest już druga nitka instalacji 
odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka. 
Pierwsza była także budowana przez RAFAKO 
kilkanaście lat temu. Druga nitka zapewni od-
siarczanie wszystkich bloków w Elektrowni Os-

trołęka. Budżet kontraktu wynosi 199 250 000 
z czego 126 250 000. przypada na RAFAKO. 
Kontrakt jest realizowany w ramach konsor-
cjum RAFAKO–ENERGA SERWIS (spółka córka 
zamawiającego).

Zakres realizowanego przez konsorcjum 
kontraktu to zaprojektowanie, wybudowanie 
i uruchomienie instalacji oczyszczania spalin 
dla bloków 1–3 opartych o technologie mokrą 
wapienno-gipsową.

Zadania na kontrakcie to pozyskanie nie-
zbędnych zezwoleń, opracowanie projektów 
wykonawczych dla wszystkich branż, wyko-
nanie robót budowlanych, dostawa i montaż 
urządzeń i instalacji pomocniczych, rozruch 
instalacji, ruch regulacyjny, ruch próbny in-
stalacji, opracowanie instrukcji eksploatacji, 
szkolenie personelu zamawiającego, przeka-
zanie instalacji do eksploatacji, serwis gwa-
rancyjny.

Projekt ten jest bardzo dużym wyzwaniem 
realizacyjnym ze względu na zakres, ale prze-
de wszystkim na bardzo krótki czas realizacji 
tak skomplikowanego zagadnienia.

Ponieważ praca pana Radosława ma cha-
rakter siedzący, wolny czas spędza on aktywnie. 
Jeździ na rowerze, chodzi na siłownię oraz na 
basen. Inną formą relaksu jest dla niego gra 
komputerowa World of Tanks (świat czołgów), 
która daje możliwość odstresowania się i re-
laksu poprzez zasiadanie za sterami historycz-
nych maszyn z okresu II wojny światowej.

KONTRAKT
Budowa nowej 
elektrociepłowni 
w Wilnie
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Pan Joachim zapewnia swoim doświadcze-
niem, że przedmiot kontraktu osiągnie wyma-
gania specyfikacji stawiane przez Inwestora.

Aktualnie budowa jest w trakcie rozruchu. 
Pan Joachim pełni nadzór nad uruchomie-
niem całości bloku 910 MW. Zakończyła się 
trudna operacja tzw.  chemicznego czysz-
czenia i  trwają obecnie przygotowania do 
pierwszego rozpalenia kotła i  przejścia do 
dmuchania / czyszczenia układów parą wy-
tworzoną w kotle. Jeżeli para będzie czysta, 
wówczas można będzie podać ją na turbinę ce-
lem doprowadzenia do synchronizacji z siecią 
energetyczną. Blok pierwszy raz wyprodukuje 
energię elektryczną.

Wolny czas pan Joachim spędza aktywnie. 
Dwa razy do roku w ramach urlopu upra-
wia windsurfing – drugą połowę czerwca na 
morzu śródziemnym, a koniec sierpnia na 
zatoce gdańskiej, pędząc nad wodą w ślizgu. 
Drugą pasja jest tenis ziemny. Przynajmniej 
raz w  tygodniu stara się grać. Zimą upra-
wia narciarstwo alpejskie. Miał przyjemność 
reprezentować RAFAKO w zawodach ener-
getyków.

Joachim Huwer w projekcie Bloku 910 MW 
Jaworzno pełni jednocześnie dwie funkcje. 
Dyrektora projektu części przydzielonej 
RAFAKO oraz dyrektora nadzoru nad roz-
ruchem w spółce celowej E003B7. W ramach 
projektu w  RAFAKO odpowiadał za projek-
towanie oraz wytworzenie elementów części 
ciśnieniowej kotła i wydzielonych zespołów 
instalacji paleniskowych typowych dla pro-
dukcji w Raciborzu. Ponadto zaprojektowa-
nie kompletnej instalacji odsiarczania spalin 
(IOS) oraz odazotowania spalin (SCR) oraz 
kompletną dostawę elektrofiltra. Zakres do-
stawy zarówno projektów, jak i elementów 
jest zrealizowany w 99,9%. Pozostało tylko 
opracowanie dokumentacji powykonawczej 
oraz przygotowanie i  dostawa elementów 
zapasowych.

Nie można oddzielić projektu w Raciborzu 
od całości realizacji kontraktu, który wykonuje 
spółka E003B7. Blok zostanie sprzedany jeżeli 
założone i gwarantowane parametry zostaną 
osiągnięte i będzie można powiedzieć, że za-
równo część zakresu RAFAKO, jak i ta realizo-
wana przez spółkę celową będzie zakończona. 

PASJE
Dyrektor projektu 
Blok 910 MW 
Jaworzno w wol-
nym czasie uprawia 
windsurfing
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Za budową Muzeum im. Św. Jana Pawła II 
w Toruniu stoi Błażej Nowaczyk, dyrektor 
projektu. 16 kwietnia bieżącego roku nastą-
piło podpisanie umowy na budowę zespołu 
zabudowy muzealno-audytoryjnej i naukowo-

-twórczej wraz ze zjazdami z drogi publicznej, 
drogami wewnętrznymi, parkingami i chodni-
kami oraz infrastrukturą techniczną.

Obiekt będzie pełnił funkcję usługową nauki, 
oświaty i kultury. Kluczowym elementem bu-
dynku będzie przestrzeń ekspozycji muzealnej, 
a także sala audytoryjna na około 800 osób 

i mniejsza sala z przeznaczeniem wielofunk-
cyjnym licząca około 100 miejsc.

Wartość wykonywanego zadania to 117,7 mln 
PLN netto, czyli około 144,7 mln PLN brutto. Ter-
min realizacji to dokładnie 100 tygodni od dnia 
zawarcia umowy.

29 kwietnia przejęto plac budowy i rozpo-
częto przygotowania do wejścia na jego teren. 
Do tej pory wykonane zostały prace ziemne – 
10 000 m3 oraz prace palowe związane z posa-
dowieniem budynku w ilości 1100 sztuk.

Plan na najbliższe tygodnie to rozpoczęcie 
prac żelbetowych związanych z konstrukcją 
budynku. Pan Błażej wierzy, że wspólnie ze 
współpracownikami po zakończeniu wykony-
wanego zadania będą z dumą prezentować 
osiągnięte rezultaty.

Każdą wolną chwilę spędza z żoną i synami. 
Najchętniej „ładuje akumulatory” na łonie na-
tury, zwłaszcza nad jeziorem powidzkim. Wy-
chował się w Jarocinie, stąd zamiłowanie do 
koncertów i festiwali. Lubi dobrą książkę.

KONTRAKT
Muzeum 
im. Św. Jana 
Pawła II 
w Toruniu

16
GRUDNIA 

2015

AFAKO wykonało 60% prac 
w Elektrociepłowni GRUPY AZOTY 
ZAK. Pomyślnie zakończyła się 
pierwsza ciśnieniowa próba 
wodna kotła parowego – kolejny 
kamień milowy tej inwestycji.
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Wartość inwestycji to 124 892 356 złotych. 
Planowany odbiór techniczny to 30 stycz-
nia 2020 roku, a odbiór końcowy inwestycji 
30 maja 2020 roku.

Robert Czmok najchętniej wolny czas spę-
dza z żoną Jolą i dwoma kochanymi pieska-
mi; czarną labradorką Iris i Nullą suczką rasy 
duży szwajcarski pies pasterski, najchętniej 
na spacerach po lesie. Ponadto dużo angażują 
się w zawody biegowe na 5 i 10 kilometrów. 
Pan Robert bardzo lubi okres zimowy i narty, 
jest ich pasjonatem. Dwa tygodnie w sezonie 
zimowym spędza w Alpach. Austria i Francja 
to jego ulubione miejsca. Ponadto w wolnych 
chwilach pracuje w ogródku, gdzie jest odpo-
wiedzialny za krzewy, trawniki i żywopłot!

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk 
etap V Goleniów-Płoty, którą realizuje Robert 
Czmok jest inwestycją towarzyszącą inwesty-
cjom w zakresie terminalu LNG i jest realizo-
wana na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 
roku o inwestycjach w zakresie terminalu re-
gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu.

Budowa gazociągu na odcinku Szczecin-
-Gdańsk umożliwi przesył gazu z Terminala 
LNG w  Świnoujściu w  rejon Gdańska oraz 
współpracę z podziemnym magazynem gazu 
Kosakowo w  województwie pomorskim. In-
westycja ta jest częścią opracowanego przez 
Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz 
System S.A. dziesięcioletniego planu rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 
2014–2023.

Realizacja tej inwestycji obejmuje część 
liniową składającą się z  gazociągu DN 700 
MOP 8,4MPa o długości 41,863 km i sieci świat-
łowodowej o takiej samej długości. W ramach 
budowy infrastruktury towarzyszącej zostaną 
wykonane: rozbudowa tłoczni gazu Goleniów, 
zespół zaporowo-upustowy Wojcieszyn i prze-
budowa układu śluz Mechowo wraz z pracami 
hermetycznymi. Na trasie gazociągu wystę-
pują przekroczenia kolizji z istniejącą infra-
strukturą, które są realizowane technologia-
mi bezwykopowymi tj. przewiert HDD (około 
700  metrów), przewiert Direct Pipe (około 
400 metrów), mikrotuneling (100 metrów bie-
żących) oraz przewierty i przeciski poziome 
(17 sztuk o łącznej długości 1850 metrów).

KONTRAKT
Budowa gazociągu 
DN 700 Szczecin-

-Gdańsk etap V 
Goleniów-Płoty

20
MAJA
2016

Podpisanie przez RAFAKO aneksu 
do umowy na montaż dwóch linii 
technologicznych z przeznaczeniem dla 
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego.
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Tomasz Kopiec odpowiada za projekt „Dosta-
wa i montaż instalacji katalitycznego odazo-
towania spalin dla kotłów AP-1650 NR 9 i 10 
wraz z modernizacją elektorfiltrów w ENEA 
Wytwarzanie Sp. z o.o.”. Wartość umowy to 
289 000 000 zł netto. Realizacja jest skompli-
kowana ze względu na sposób zabudowy in-
stalacji SCR na istniejących kotłach AP-1650 
(jedyne dwa takie kotły na świecie). Poziom 
trudności ich wykonania jest wysoki ze wzglę-
du na konieczność dopasowania się do istnie-
jącej infrastruktury Elektrowni.

Wolny czas pan Tomasz najchętniej spędza 
wraz z rodziną: latem na wycieczkach rowe-
rowych, w zimie na nartach. Z powodzeniem 
zaszczepił pasję do słuchania muzyki u dwóch 
synów, którzy postanowili poświęcić swój wol-
ny czas na naukę gry na pianinie i zakończyli 
właśnie pierwszy rok nauki w szkole muzycz-
nej. Drugą pasją pana Tomasza są wycieczki 
i zwiedzanie. Stara się z żoną znaleźć czas, by 
każdego roku odwiedzić jakiś kraj i poznać jego 
kulturę i zwyczaje. Ze względu na posiadane 
uprawnienia budowlane oraz zainteresowa-
nie budownictwem współczesnym w wolnym 
czasie nadrabia zaległości w lekturach bran-
żowych oraz nowinkach technicznych, aby 
być na bieżąco z rozwiązaniami budowlanymi 
i stosować je w codziennej pracy.

KONTRAKT
Instalacja odazotowania spa-
lin SCR bloku 560MW K10 
w Elektrowni Kozienice

Ze względu na posiadane uprawnie-
nia budowlane oraz zainteresowa-
nie budownictwem współczesnym 
w wolnym czasie nadrabia zaległości 
w lekturach branżowych oraz nowin-
kach technicznych, aby być na bie-
żąco z rozwiązaniami budowlanymi 
i stosować je w codziennej pracy.

10
CZERWCA 

2016

Pierwszy słup konstrukcji nośnej 
kotła w Elektrowni Jaworzno III.
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Budowa tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu, 
za którą odpowiada Grażyna Niedzielska, jest 
jedną z inwestycji obiektowych realizowanych 
w ramach Korytarza Gazowego Północ-Połu-
dnie na obszarze południowo-zachodniej Pol-
ski. Będzie to pierwsza tłocznia gazu na terenie 
województwa opolskiego.

Zadaniem tłoczni gazu, będzie wielokie-
runkowe sprężanie gazu do zadanego ciś-
nienia w kierunku zachodnim, południowym 
i  wschodnim. W  pierwszym etapie tłocznia 
zostanie wyposażona w trzy agregaty sprę-
żarkowe napędzane turbinami gazowymi 
łącznie o mocy 23 MW. Docelowo będzie moż-
liwość rozbudowy obiektu do sześciu sprężarek 
o łącznej maksymalnej mocy 69 MW.

15 lutego 2019 roku została zawarta umowa 
na budowę tłoczni gazu. Wykonawcą robót bu-

dowalnych jest konsorcjum firm: RAFAKO S.A. 
i PBG oil and gas Sp. z o.o.  

Wykonawcą nadzoru inwestorskiego jest 
SGS Polska Sp. z  o.o. Zakończenie budowy 
inwestycji planowane jest w 2021 roku. Inwe-
stycja zlokalizowana będzie na terenie gminy 
Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim.

 Nowa tłocznia umożliwi przesył gazu w kie-
runku zachodnich, południowych i wschod-
nich rejonów Polski, stwarzając możliwość od-
bioru dodatkowych ilości gazu w tych rejonach 
kraju, przyczyniając się w ten sposób również 
do poprawy jakości powietrza.

Jej lokalizacja w ciągu gazociągów przesy-
łowych stanowiących korytarz Północ-Połu-
dnie zapewni stabilny przesył gazu ziemnego, 
w szczególności nowymi gazociągami o śred-
nicy 1000 mm. Od zachodu są to obecnie bu-
dowane gazociągi Zdzieszowice – Kędzierzyn-

-Koźle i Zdzieszowice – Wrocław, a w kierunku 
wschodnim Tworóg – Kędzierzyn-Koźle i Two-
róg – Tworzeń. Planowane jest także połącze-
nie tłoczni z gazociągiem Kędzierzyn-Koźle – 
Granica RP z Czechami (Hat’).

3
SIERPNIA

2016

Wybór oferty złożonej przez RAFAKO 
na dostawę i montaż instalacji 
katalitycznego odazotowania spalin 
wraz z modernizacją elektrofil-
trów w ENEA Wytwarzanie.



87JUBILEUSZ 70 LAT RAFAKO

Po oddaniu do użytku, tłocznia będzie 
jednym z  elementów przebudowy systemu 
przesyłowego, umożliwiającej dywersyfikację 
źródeł dostaw gazu ziemnego czy integrację 
z rynkiem europejskim. Pozwoli także na utwo-
rzenie dodatkowych miejsc pracy podczas bu-
dowy, a później eksploatacji. Ważną korzyś-
cią dla gminy będą corocznie odprowadzane 
przez GAZ-SYSTEM podatki lokalne.

Pani Grażyna po godzinach lubi czytać 
książki obyczajowe, faktu, historyczne czy do-

Pani Grażyna po godzinach lubi czytać 
książki obyczajowe, faktu, historyczne czy 
dobre kryminały. Słucha muzyki pop, lubi 
operę i operetkę, a także chodzi na koncerty 
zespołów rokowych.

KONTRAKT
Budowa tłoczni gazu 

w Kędzierzynie-Koźlu

bre kryminały. Słucha muzyki pop, lubi operę 
i operetkę, a także chodzi na koncerty zespołów 
rokowych. Kocha dobry film i teatr. Interesu-
je się sportem, latem chodzi po górach, zimą 
jeździ na nartach. Uwielbia podróżować po 
świecie. Z początku wybierała miejsca warte 
zobaczenia według listy cudów świata, potem 
listy światowego dziedzictwa UNESCO. Jest za-
kochana w Ameryce Południowej i Środkowej 
ze względu na krajobrazy, atmosferę, wesołych 
i muzykalnych ludzi.

29
WRZEŚNIA 

2016

RAFAKO – podpisanie kontraktu na 
budowę bloku kogeneracyjnego 
w elektrociepłowni w Wilnie.
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Program FTP-2 jest kolejnym etapem po 
realizacji FTP-1 w  ramach wspomnianego 
programu, którego głównym celem jest za-
instalowanie kolejnych źródeł energii o mocy 
w wysokości 10 tys. MW w celu zaspokojenia 
potrzeb energetycznych przemysłu, rolnictwa 
oraz gospodarstw domowych (w tym i potrzeb 
mieszkańców wyspy Lombok).

W chwili obecnej kontrakt dla Projektu Lom-
bok jest największym polskim przedsięwzię-
ciem realizowanym w  Indonezji w  formule 

„pod klucz”.
Zakres całego kontraktu obejmuje projekto-

wanie, produkcję, zakupy, dostawę urządzeń 
dla dwóch kompletnych bloków energetycz-
nych 2 x50 MW. W zakresie RAFAKO jest projek-
towanie, produkcja, zakup urządzeń dla wyspy 
kotłowej i wyspy maszynowej, realizacja 
nadzorów nad montażem i uruchomie-
niem, pomiary gwarancyjne, przekazanie do 
eksploatacji oraz nadzór w okresie gwaran-
cyjnym.

Zgodnie z kontraktem pierwszy blok ma być 
oddany do eksploatacji (podpisanie dokumentu 
TOC tj. przekazania do eksploatacji) po 36 mie-
siącach, a drugi po 39 miesiącach licząc od mo-
mentu wejścia kontraktu w życie, tj. 11 kwietnia 
2018 roku. Po przekazaniu do eksploatacji roz-
poczyna się 12 miesięczny okres gwarancyjny, 
który kończy się poprzez podpisanie Certyfika-
tu Końcowego Odbioru (FAC).

Paweł Romanowski odpowiada za kontrakt 
na „krańcach” świata w Lomboku. W dniu 
28 grudnia 2017 roku RAFAKO S.A. w konsor-
cjum z partnerem indonezyjskim PT REKAY-
ASA INDUSTRI (REKIND) podpisało kontrakt 
z firmą PT PLN (PERSERO) na dostawę dwóch 
50 MW bloków energetycznych na wyspę Lom-
bok w Indonezji. Zawarty kontrakt dotyczy 
realizacji projektu: LOMBOK CFSPP FTP-2 
(2×50 MW) w formule EPC.

Podpisanie kontraktu było poprzedzone sze-
regiem działań przedstawicieli RAFAKO S.A., 
począwszy od nawiązania współpracy z part-
nerem indonezyjskim, poprzez przygotowa-
nie oferty techniczno-handlowej i skuteczne 
negocjacje prowadzone przez służby handlo-
we i techniczne, aż do podpisania kontraktu 
z  PT  PLN (PERSERO) o  wartości około 190 
mln EUR z czego ponad 70 mln EUR przypada 
w udziale RAFAKO S.A. Liderem konsorcjum re-
alizującego kontrakt jest firma REKIND, która 
jest uznaną firmą na rynku indonezyjskim re-
alizującą kontrakty pod klucz (na bazie EPCC 

-Engineering, Procurement, Construction & 
Commissioning). Klient PT PLN (PERSERO) to 
potentat w wytwarzaniu i dystrybucji energii 
elektrycznej w Indonezji.

Projekt LOMBOK CFSPP FTP-2 (2×50 MW) 
jest jednym z przedsięwzięć realizowanych 
w ramach rządowego programu rozwoju po-
tencjału energetycznego kraju o 35 tys. MW. 

Główne zainte-
resowania pana 
Pawła to książka, 
film oraz kontakt 
z naturą. Lubi 
książki z ga-
tunku fantasy.
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Główne zainteresowania pana Pawła 
to książka, film oraz kontakt z  naturą. 
Lubi książki z gatunku fantasy, a pośród nich 
książki autorstwa J. R. R. Tolkiena (Władca 
Pierścieni, Hobbit czyli tam i z powrotem, Sil-
marillion), czy też George R. R. Martin (Pieśń 
Lodu i Ognia) zaś z literatury rodzimej książki 
autorstwa A. Ziemiańskiego (Achaja, Pomnik 
Cesarzowej Achai), czy też prace J. Grzędowi-
cza (Pan Lodowego Ogrodu, Księga Jesien-
nych Demonów). Poza literaturą fantasy od 
czasu do czasu sięga po inne gatunki litera-
ckie a w szczególności po klasykę literatury 
rosyjskiej (F.Dostojewski  – Idiota, Zbrodnia 
i Kara, Biesy, M. Bułhakow – Mistrz i Małgo-
rzata, M. Szołochow – Cichy Don, L. Tołstoj – 

Anna Karenina, Wojna i Pokój,  Zmar-
twychwstanie, M. Gogol – Rewizor, 
Martwe Dusze). Oprócz czytania 
książek lubi zobaczyć dobry 
film z  ulubionych gatunków, 
którymi są: fantasy, scien-
ce-fiction oraz horror. 
Poza biernym wypo-
czynkiem lubi również 
bezpośredni kontakt 
z naturą a w szczegól-
ności piesze wędrów-
ki, wycieczki rowero-
we, wyjazdy w góry 
oraz pracę w przydo-
mowym ogródku.

KONTRAKT
Realizacja projektu 
LOMBOK CFSPP FTP-2 
(2×50 MW) w formu-
le EPC

30
WRZEŚNIA 

2016

RAFAKO – zawarcie umowy z Eneą 
Wytwarzanie, której przedmiotem 
jest dostawa i montaż instalacji 
katalitycznego odazotowania spalin 
dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz 
z modernizacją elektrofiltrów 
w Elektrowni Kozienice. 
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Ile pokoleń rodziny Romanowskich pracuje /
pracowało w RAFAKO?

To już trzy pokolenia. Moi rodzice pracowali 
w RAFAKO. Tato 32 lata, mama 28 lat. Mój staż 
to 35 lat, a mojej córki 6 lat. Tato pracował na 
produkcji w kontroli jakości, mama w biurze, 
na początku w kadrach, potem w kancelarii 
tajnej. Teraz jest emerytką i  uczęszcza na 
spotkanie dla emerytów organizowane przez 
RAFAKO. Ja od początku zatrudniony jestem 
w biurze informatyki, a córka w dziale oferto-
wym w Zakładzie Obiektów Energetycznych.

Jakie historie zapamiętał pan z dzieciństwa, 
jeśli chodzi o pracę rodziców w RAFAKO?

Zapamiętałem wiele miłych chwil. Choćby 
wczasy organizowane i  dofinansowywane 
przez RAFAKO. Odbywały się nad morzem 
w Łazach i w górach w Zawoi, i Zagórzu Ślą-
skim. Jeździliśmy na wczasy całymi rodzinami, 

Trzy pokolenia w jednym zakładzie pracy. 
O zaletach międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczenia opowiada pan Bogusław 
Romanowski, 35-latek w gronie RAFAKOwców. 

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, 
Fundacja RAFAKO; Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

TRZY 
POKOLENIA 
W RAFAKO

16
LUTY 

2017

Synthos Dwory – dostarczenie 
instalacji odsiarczania i odazoto-
wania spalin oraz kotła fluidalnego 
przygotowanego przez RAFAKO S.A.
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zabieraliśmy także moich dziadków. Było bar-
dzo sympatycznie, wszyscy się znali.

Poza tym z  dzieciństwa pamiętam bale 
mikołajkowe dla dzieci pracowników w Pała-
cyku Strzeleckim. Wówczas pałacyk nazywał 
się Domem Kultury RAFAKO, a sala, gdzie były 
one organizowane, była jedną z największych 
w Raciborzu.

Z kolei z okresu młodości pamiętam bale 
sylwestrowe organizowane w latach 80. Żeby 
kupić wejściówkę, trzeba było się nieźle natru-
dzić. Każde biuro otrzymywało przydział bile-
tów i zdarzało się, że potrzebne było losowanie. 
Później, gdy wybudowano halę RAFAKO, wstęp 
był łatwiejszy. W tamtych czasach była to naj-
większa impreza sylwestrowa w Raciborzu.

Z  ważniej-
szych historycznie 
momentów w RAFAKO 
pamiętam okres pry-
watyzacji. Był to przeło-
mowy moment w każdej 
rodzinie. Pracownicy mieli 
prawo do przydziału akcji i mogli 
je zamienić na gotówkę. Za te pieniądze 
można było wówczas kupić mieszkanie. Histo-
rycznie był to jeden z kroków milowych firmy.

Jak się zaczęła Pana przygoda z RAFAKO?

Miałem płatne stypendium z  RAFAKO. Po 
zakończeniu studiów był obowiązek jego od-

13
MAJA 
2017

Srebro dla RAFAKO 
w Mistrzostwach Polski 
Energetyków w biegu na 10 km.
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pracowania. Aplikowałem dzięki inicjatywie 
mamy, która była blisko spraw kadrowych 
i  poinformowała mnie o  takiej możliwości. 
W 1978 roku zaczął się budować budynek no-
wej dyrekcji, była potrzebna kadra, w tym in-
formatycy, zgłosiłem swoją kandydaturę i tak 
zaczęła się moja przygoda.

Teraz historia zatacza koło i to pana córka 
pracuje w RAFAKO.

Tak. RAFAKO miało opinię stabilnej firmy 
w Raciborzu i córka postanowiła spróbować. 
To, że ja tu pracuję, nie wpłynęło na to, że ona 
wygrała konkurs. Sama sobie zatrudnienie 
wywalczyła. Obecnie realizuje się, sprawdza 
i jest bardzo zadowolona. Brała czynny udział 
w przetargach w ZAK Kędzierzyn, Wilnie czy 
Lomboku w Indonezji.

Jak praca w tej samej firmie wpływa na 
relacje rodzinne i od wrotnie?

Według mnie są same plusy takiego układu. Na 
pewno rozpoczynając pracę, łatwiej było wejść 
w struktury RAFAKO. Przy wspólnych rozmo-
wach słyszało się nazwiska i dzięki relacjom ro-
dzinnym znało kilka osób. Zanim rozpocząłem 
pracę zawodową, rodzice martwili się, czy nie 
wyjadę, ale jesteśmy wszyscy w Raciborzu tak-
że dzięki RAFAKO i możliwości zatrudnienia. 
Ponadto, w trakcie spotkań rodzinnych roz-
mawiamy z córką o pracy. Dzięki temu mamy 
bieżące informacje o tym, co słychać w firmie.

35 lat stażu pracy to szmat czasu. 
Czy mógłby pan podać przykład tego, 
jak inaczej pracowało się kiedyś?

Jednym z  takich przykładów jest wypłata 
wynagrodzenia. Teraz płace przelewa się 
na konto, a kiedyś wypłata była w gotówce. 
Mieliśmy panią, która pracowała w kasie. Do 
banku jechał konwój i wracał z gotówką do 
zakładu. Na określoną godzinę wyznaczone 
osoby z każdego działu przychodziły po odbiór 

pieniędzy na wypłatę dla pracowników. Przed 
dewaluacją złotówki były to jeszcze miliony. 
Wtedy w jednym miejscu w firmie znajdowała 
się miesięczna wypłata.

Jest pan 10 lat młodszy niż 70-letnia 
jubilatka RAFAKO S.A. Co szczególnie 
wspomina pan przez te 35 lat pracy 
w RAFAKO?

Krokiem milowym było wybudowanie i odda-
nie do użytku w 2012 roku serwerowni Rafako. 
To było ważne wydarzenie dla mnie, ponieważ 
odpowiadałem za ten projekt.

Drugim ważnym wydarzeniem było prowa-
dzenie przeze mnie kursów dla kadry kierow-

19
CZERWCA 

2017

Uroczyste podniesienie Butli 
Bensona do poziomu docelowego 
na kotle bloku Jaworzno 910 MW.
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niczej z obsługi komputera. Były to lata 80-te, 
zaczęły pojawiać się pierwsze komputery IBM 
PC, pierwsze programy. Moim zadaniem było 
wprowadzenie kadry w nową dziedzinę dla 
nas wszystkich.

Trzecim ważnym wydarzeniem w mojej ka-
rierze było przejście na działalność gospodar-
czą w 2002 roku. Były wówczas duże redukcje 
w RAFAKO i by uratować miejsca pracy wraz 
z kolegami wyszliśmy z taką propozycją, która 
została przyjęta. Pracowaliśmy tak jak na eta-
cie, robota była zrobiona, a firma dzięki temu 
ruchowi miała oszczędności. Później przyszły 
lepsze czasy i wróciliśmy na etat w roku 2006.

A obecnie? Za co Pan odpowiada?

Od kilku lat jestem kierownikiem, wcześniej 
zespołu, a  od niedawna Działu Help Desk. 
Świadczymy usługi dla użytkowników – po-
magamy rozwiązywać problemy, które się 
pojawiają w  trakcie pracy z  komputerem, 

z programami. Obsługujemy system zgłoszeń 
Mantis. Zajmujemy się utrzymaniem spraw-
ności sprzętu, podłączeniem zasobów do sieci 
komputerowej. Dbamy o serwerownię.

Ponadto zajmujemy się wszystkim tym, 
czym nie zajmuje się nikt inny, jak np.: ob-
sługą salek konferencyjnych, spotkań video-
konferencyjnych. Dbamy o materiały eksplo-
atacyjne do urządzeń, w  szczególności do 
drukarek. Innymi słowy naszym głównym 
zadaniem jest utrzymanie ruchu komputero-
wego. Staramy się robić wszystko, co w naszej 
mocy, żeby użytkownik był zadowolony.

Prywatnie jestem ojcem czwórki dzieci. 
Mam troje wnuków, które coraz bardziej nas 
z żoną absorbują. W wolnych chwilach 
zajmuję się amatorsko winem i pi-
wem własnej roboty. Raz w roku 
spędzam dłuższy urlop poza Raci-
borzem. Plaża i ciepłe morze to jest 
to, co z żoną najbardziej lubimy.

Czego życzyłby pan RAFAKO 
w 70. roku istnienia?

Obecnie firma się rozwija, RAFAKO 
przejęło kompetencje w obszarze 
oil and gas. Jestem optymistą 
i myślę, że firma przetrwa trud-
ne czasy związane z  powolnym 
odchodzeniem od węgla i ogranicze-
niami narzuconymi przez przepisy. Życzę 
RAFAKO, aby rozwijało się co najmniej przez 
kolejne 70 lat, choćby dlatego, aby następne 
pokolenia raciborzan, w szczególności moje 
wnuki, mogły poznać i na żywo przekonać się 
jak potoczą się kolejne losy RAFAKO.

Rodzice pracowali w RAFAKO. Tato 32 lata, 
mama 28 lat. Mój staż to 35 lat, a mojej 
córki 6 lat. Tato pracował na produkcji 
w kontroli jakości, mama w biurze, na 
początku w kadrach, potem w kancelarii 
tajnej. Teraz jest emerytką i uczęszcza na 
spotkanie dla emerytów organizowane 
przez RAFAKO. 

6
LIPCA 

2017

II miejsce pary plażowej KS AZS 
RAFAKO Racibórz w Półfinałach 
Mistrzostw Polski Kadetów.
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Krzysztof Skrzyniarz pracuje w RAFAKO pra-
wie 19 lat. Przyjął się do pracy zaraz po ukoń-
czeniu szkoły budowalnej. Nie myślał o wyjeź-
dzie za granicę jak niektórzy z jego kolegów, 
ale chciał mieć pracę na miejscu. RAFAKO jako 
jeden z największych pracodawców w regio-
nie przyjmowało wówczas nowych adeptów, 
stąd wybór miejsca zatrudnienia. Poza sta-
żem pracy, z  RAFAKO jest także związany 
rodzinnie.

Tradycja pracy w zakładzie sięga czterech 
pokoleń. Dziadek pana Skrzyniarza pracował 
jako kowal w kuźni. Drugi dziadek w straży 
przemysłowej, czyli dzisiejszej ochronie. Oj-
ciec pracował jako spawacz i ślusarz, a także 
instruktor nauki spawania w szkole; łącznie 
przepracował 40 lat. Ponadto z RAFAKO zwią-
zanych jest dwóch wujów pana Krzysztofa. 
Jeden przepracował 30 lat na wydziale wal-
czaków, drugi pracuje nadal w wydziale komór 
jako starszy referent. Pan Krzysztof przyjął się 
do RAFAKO jako magazynier i do dziś pełni tę 
funkcję; wydaje materiały spawalnicze, przy-
gotowuje materiał do produkcji.

Rośnie też młode pokolenie związane za-
wodowo z zakładem. Od blisko roku w dziale 
transportu wewnętrznego pracuje siostrze-
niec pana Skrzyniarza, który jest absol-

Od dziadka do prawnuka. Cztery pokolenia 
RAFAKOwców w jednym zakładzie pracy.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

RODZINNE WIĘZY 
W RAFAKO

Pan Krzysztof 
twierdzi, że praca 
z rodziną w jednej 
firmie tylko 
pomaga. Umożliwia 
bieżącą wymianę 
informacji na temat 
tego, co słychać 
na poszczególnych 
wydziałach.

27
SIERPNIA 

2017

Biegacze RAFAKO S.A. wicemi-
strzami w III Mistrzostwach Polski 
Energetyków w Półmaratonie.
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KRZYSZTOF 
SKRZYNIARZ  
Tradycja pracy 

w RAFAKO sięga  
w jego rodzinie  

czterech pokoleń. 
Na zdjęciu Krzysztof 

Skrzyniarz z synem 
(pierwszy od lewej) 

i siostrzeńscem 

wentem przyzakładowej szkoły. Tak samo 
jak ojciec zachęcał pana Krzysztofa, by ten 
podjął pracę w RAFAKO, tak on sam zachęcał 
siostrzeńca do podjęcia nauki w szkole, zdo-
bycia dobrego zawodu, a później do pracy 
w zakładzie. I to nie koniec, bo od września 
kolejni siostrzeńcy, a także syn pana Krzysz-
tofa rozpoczną naukę w Ośrodku Szkolenia 
Zawodowego RAFAKO.

Pan Krzysztof twierdzi, że praca z rodziną 
w jednej firmie tylko pomaga. Umożliwia bie-
żącą wymianę informacji na temat tego, co 
słychać na poszczególnych wydziałach. Z za-
pamiętanych historii opowiadanych w  ro-
dzinie pan Skrzyniarz wspomina przyjazd 
na szkolenia w latach 90. gości z Chin. Ojciec 
pana Krzysztofa miał okazję przyuczać ich do 
zawodu ślusarza i spawacza.

Przez te 19 lat bycia związanym z zakładem 
pan Krzysztof chwali sobie dobrą atmosferę 
pracy, a także możliwość zobaczenia w prakty-
ce wielu ciekawych projektów, jak na przykład 
budowy walczaka od podstaw. Na kolejne lata 
pracy sobie i RAFAKO życzy dalszych 
jubileuszy oraz jak najwięcej 
sukcesów.

Warunkowa umowa na bazę 
paliw w Mongolii za 47 mln euro 
dla Konsorcjum RAFAKO (lider, 
90% udziału) i Gmax Group.

16 
PAŹDZIERNIKA 

2017
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Szeroki zakres projektowania kotłów 

Analizując portfolio krajowych oraz zagra-
nicznych firm dostarczających kotły, a kon-
kurencyjnych dla RAFAKO, należy zauważyć 
tendencję, że poszczególne firmy specjalizują 
się w konkretnych typach kotłów. Jedne projek-
tują i dostarczają kotły rusztowe na biomasę, 
inne kotły do spalania odpadów komunalnych, 
jeszcze inne kotły przepływowe, nadkrytycz-
ne, czy też tylko kotły fluidalne. Jedynie biuro 
projektowe kotłów RAFAKO posiada kompe-
tencje i doświadczenia umożliwiające zapro-
jektowanie kotłów zarówno parowych jak 
i wodnych, na różnego rodzaju paliwa – od 
biomasy poprzez węgle: kamienny i brunat-
ny, aż do kotłów olejowo-gazowych. Również 
jeżeli chodzi o typ paleniska, biuro projekto-
we kotłów jest w stanie zaprojektować kotły 
z paleniskiem rusztowym, pyłowym, fluidal-
nym oraz z palnikami olejowo-gazowymi. Tak 
szerokie kompetencje umożliwiają RAFAKO 
Grupa PBG elastyczne dopasowanie się do 
zmiennej koniunktury na rynku szeroko po-
jętego budownictwa energetycznego, czego 
potwierdzeniem jest przyznanie w maju tego 
roku przez Tygodnik Wprost drugiego miejsca 
w rankingu Gepardów Polskiego Biznesu dla 

Biuro projektowe kotłów RAFAKO posiada kompetencje i doświadczenia 
umożliwiające elastyczne dopasowanie się do zmiennej koniunktury 
na rynku szeroko pojętego budownictwa energetycznego.

Tekst: Radosław Klon, kierownik Zespołu Pracowni Projektowych CE + BE 
w Biurze Projektowym Kotłów KT; Zdjęcia: Archwium autora

HISTORIA I ROZWÓJ 
PROJEKTOWANIA

firmy, która m.in. szybko reaguje na zmiany 
w otoczeniu rynkowym.

Na rysunku powyżej pokazano rozrzut 
w wielkości kotłów dla projektów, które pozy-
skało RAFAKO w przeciągu ostatnich 5 lat. Na-
leży podkreślić, że dla wszystkich 3 zaprezen-
towanych sylwetek kotłów (RADLIN, LOMBOK, 
JAWORZNO) RAFAKO Grupa PBG realizuje 
projekty całych bloków energetycznych jako 
Generalny Wykonawca, co jeszcze kilkanaście 
lat temu się nie zdarzało.
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Nowy produkt RAFAKO  
Nowy produkt jest obecnie rozwijany w biu-
rze projektowym kotłów w ramach aktualnie 
realizowanych projektów badawczo-rozwo-
jowych, a dotyczący modernizacji pod kątem 
zwiększenia elastyczności ruchowej bloków 
energetycznych.

Odbywająca się obecnie transformacja 
systemu elektroenergetycznego, polegająca 
na zwiększaniu ilości generowanej energii ze 
źródeł odnawialnych powoduje konieczność 

Na rysunku powyżej pokazano rozrzut 
w wielkości kotłów dla projektów, które 
pozyskało RAFAKO w przeciągu ostatnich 
5 lat. […] Dla wszystkich 3 zaprezentowa-
nych sylwetek kotłów RAFAKO realizuje 
projekty całych bloków energetycznych 
jako Generalny Wykonawca. 

PROJEKTOWANE KOTŁY 
W kolejności od lewej  
OGO-63 Radlin, OB-240 
Lombok, BP-2450 Jaworzno
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dostosowania się istniejących elektrowni ciep-
lnych na paliwa węglowe do ciągle rosnących 
wymagań sieci elektroenergetycznych. Istnie-
jące elektrownie cieplne były projektowane 
przy założeniach, że będą pracować w tzw. 
podstawie – czyli z obciążeniem nominalnym. 
Obecnie jednak Sieci Energetyczne wymagają 
częstych rozruchów i odstawień bloków, szyb-
kich zmian obciążenia oraz częstej pracy na 
obciążeniu minimalnym, czyli zwiększenia 
elastyczności ruchowej bloków. Dostosowa-
nie bloków do tego typu pracy wymaga głę-
bokiej modernizacji, wymiany lub remontów 
wielu urządzeń bloku, a także dobudowy do-
datkowych instalacji. Każdy przypadek bloku 
energetycznego musi być rozpatrywany indy-
widualnie. Biuro projektowe kotłów uczestni-
czy obecnie w dwóch projektach badawczo-

-rozwojowych finansowanych z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, w których celem 
jest zwiększenie elastyczności ruchowej istnie-
jących bloków węglowych. Dla jednego z tych 
projektów (o nazwie „Program Bloki 200+”) 
pod koniec obecnego roku planowane jest 
rozstrzygnięcie polegające na dopuszczeniu 
RAFAKO do fazy zabudowy dodatkowych in-
stalacji na konkretnym wytypowanym bloku, 
zwiększających jego elastyczność ruchową. 
Przewiduje się, że po zakończeniu obecnie 
realizowanych projektów badawczo-rozwo-

Przewiduje się, że po zakończeniu obecnie 
realizowanych projektów badawczo-
rozwojowych, RAFAKO będzie miało możliwość 
komercyjnego oferowania nowego produktu 
w postaci modernizacji bloków węglowych 
mającej na celu zwiększenie elastyczności 
ruchowej.

jowych, RAFAKO będzie miało możliwość ko-
mercyjnego oferowania nowego produktu 
w  postaci modernizacji bloków węglowych 
mającej na celu zwiększenie elastyczności 
ruchowej.

Radosław Klon jest kierownikiem Zespołu Pra-
cowni Projektowych CE+BE w Biurze Projekto-
wym Zakładu Obiektów Kotłowych. Pracuje 
w RAFAKO od 1999 roku. Zarządza trzema pra-
cowniami, które zajmują się wykonywaniem 
projektów koncepcyjnych i  podstawowych 
w  zakresie projektowania kotłów. Obecnie 
w pracowniach realizowane są projekty dla 
Wilna i Lomboku. 

Wolny czas spędza na podróżach i górskich 
wycieczkach. Lubi odwiedzać południową Eu-
ropę, szczególnie Bałkany i Włochy. Z najwięk-
szych szczytów zdobył Grossglockner w au-
striackich Alpach. 

RADOSŁAW KLON 
Kierownik Zespołu Pracowni 
Projektowych CE + BE w Biurze 
Projektowym Kotłów KT

31
PAŹDZIERNIKA 

2017

Zatwierdzenie prospektu 
emisyjnego RAFAKO dot. oferty 
42,5 mln akcji serii K przez 
Komisję Nadzoru Finansowego.
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Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom w budownictwie 
RAFAKO stale poszukuje nowych rynków oraz branż, w których 
może wykorzystać potencjał biur projektowych.

Tekst: Krzysztof Madaj, kierownik Pracowni Projektowo-Konstrukcyjnej 
Konstrukcji Stalowych KT23, RAFAKO S.A.

PROJEKTOWANIE 
W DZIEDZINIE 
OIL&GAS

W ostatnim czasie RAFAKO realizuje kolejne 
zlecenie dla norweskiego potentata w branży 
oil&gas MH WIRTH. Zadaniem jest wykonanie 
kompletnego projektu budowlano-wykonaw-
czego wież wiertniczych będących sercem pły-
wających platform znanych na całym świecie 
koncernów paliwowych. 

Zaangażowanie doświadczonych projek-
tantów w dziedzinie oil&gas pozwoliło na rea-
lizację projektów w wymaganym przez klienta 
standardzie. W efekcie RAFAKO jest uznanym 
partnerem dla przyszłych projektów z obszaru 
oil&gas.

Zaangażowanie doświadczonych 
projektantów w dziedzinie oil&gas 
pozwoliło na realizację projektów 
w wymaganym przez klienta standardzie. 
W efekcie RAFAKO jest uznanym 
partnerem dla przyszłych projektów 
z obszaru oil&gas.
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Służby handlowe w przeciągu siedemdziesię-
ciu lat istnienia RAFAKO zmieniły się prak-
tycznie całkowicie i pod każdym względem. 
Począwszy od funkcji, jaką pełniły w firmie, 
a skończywszy na produktach i usługach ja-
kie oferowały.

Początkowo miały bardziej charakter miej-
sca, do którego przyjeżdżali potencjalni klienci, 
po to, by kupić potrzebne usługi i urządzenia. 
Nie bez powodu nie nazywały się one wtedy 
służbami handlowymi, lecz działem zbytu. 
W dzisiejszych czasach nazwa nie przystaje 
do obecnych realiów gospodarki rynkowej, 
a raczej do czasów gospodarki planowanej 
i sterowanej ręcznie.

Role praktycznie były odwrócone w  po-
równaniu do stanu obecnego. To nasi klienci 
przyjeżdżali do nas po to, by zamawiać kotły 
i inne urządzenia, a rolą pracowników zbytu 
bardzo często było uzgadnianie zamówień tak, 
by ograniczyć je do niezbędnego minimum, 
tzn. do projektowania i prefabrykacji kotłów 
i oczywiście w jak najdłuższym terminie. To 
były czasy, gdy nasi klienci czekali często 
w kolejce, a firma nie nadążała z realizacja-
mi zamówień.

Kilka słów o przyjmowaniu zamówień 
i przygotowywaniu ofert w RAFAKO na 
przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat.

Tekst: Grzegorz Podsiadło, dyrektor Zakładu 
Obiektów Energetycznych, RAFAKO S.A.
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

SŁUŻBY HANDLOWE 
RAFAKO 

Przeprowadzenie przez PBG oraz 
Multaros Trading Company Limited 
transakcji sprzedaży jednostkowych 
praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A.
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Oczywiście te czasy bezpowrotnie minę-
ły i dziś w erze gospodarki rynkowej i dużej 
konkurencji takie historie wyglądają dość dzi-
wacznie, żeby nie powiedzieć abstrakcyjnie. Po 
roku 1989, kiedy nastąpiły przemiany w Polsce, 
również w naszej firmie zmieniło się praktycz-
nie wszystko. Przestał istnieć dział zbytu, zaś 
w jego miejsce powołano służby handlowe, któ-
re były podzielone na część eksportową (tutaj 
na kraje niemieckojęzyczne i angielskojęzycz-
ne) oraz krajową. Kraj został podzielony na 
pięć okręgów (północny, południowy, wschod-
ni, zachodni i centralny).

Podobnie jak ma to miejsce obecnie, służby 
handlowe zarówno oferowały jak i realizowa-
ły projekty. Było to dobre rozwiązanie, ponie-
waż każdy okręg miał swoich stałych klien-
tów, o których dbał, a klient zawsze wiedział 
do kogo ma się zwrócić. Rozwiązanie to było 
dobre również z tego powodu, że oferowano 
elementy kotłów lub instalacji ochrony środo-
wiska i nawet jedna osoba mogła realizować 
projekt, a oprócz tego przygotowywać kolejne 
oferty dla tego samego klienta.

Z biegiem lat zmieniał się rynek, a wraz 
z nim zmieniały się również służby handlowe 

Po roku 1989, kiedy nastąpiły przemiany w Polsce, również w naszej firmie zmie-
niło się praktycznie wszystko. Przestał istnieć dział zbytu, zaś w jego miejsce 
powołano służby handlowe, które były podzielone na część eksportową (tutaj 
na kraje niemieckojęzyczne i angielskojęzyczne) oraz krajową.

ZESPÓŁ 
Pracownicy służb 
handlowych RAFAKO

Przeprowadzenie przez PBG oraz 
Multaros Trading Company Limited 
transakcji sprzedaży jednostkowych 
praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A.
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w RAFAKO. Ta zmiana polegała na oferowaniu 
coraz bardziej zaawansowanych technologii, 
projekty, jakie pojawiały się na rynku, dotyczy-
ły coraz to większych zakresów, aż do momen-
tu, kiedy służby handlowe musiały przejść na 
wyższy poziom i zacząć oferować i realizować 
projekty EPC. Takie były oczekiwania klientów 
i dlatego musieliśmy dostosowywać się do po-
trzeb rynku. 

Jeszcze nie tak dawno jedna osoba przygo-
towywała kilka ofert równocześnie, zaś obecnie 
kilka do kilkunastu osób przygotowuje tylko 
jedną ofertę. Wymagania klientów bardzo się 
zwiększyły, zaś oferowane zakresy znacznie 
wykraczają poza typowy zakres projektowania 
i produkcji firmy. Obecnie to, z czego słynęło 
kiedyś RAFAKO, czyli z projektowania i prefa-
brykacji kotłów, stanowi jedynie kilkanaście 
procent obrotu firmy. Dziś ważne jest, aby ka-
dra posiadała kompetencje z zakresu zarzą-
dzania projektami EPC, bo jedynie to gwaran-
tuje nam bycie firmą o mocnej pozycji na rynku 
energetycznym, szczególnie kiedy wymagania 
są coraz większe, a przepisy wymuszają sto-
sowanie coraz nowocześniejszych technologii.

Do realizacji projektów powołuje się obec-
nie specjalne zespoły i jest to już sztab osób 
posiadających bardzo wysokie kwalifikacje 
i kompetencje, jest to oczywiście niezbędne, 
aby mieć gwarancję realizacji projektów 
z sukcesem. Dziś służby handlowe stanowią 
ważny trzon kadry w firmie, ludzie pracujący 
w nich muszą posiadać niezwykłe predyspozy-
cje, muszą być przede wszystkim odporni na 
stres, być bardzo dyspozycyjni oraz posiadać 
wszechstronną wiedzę. 

Dziś od prawdziwych handlowców oczekuje 
się zarówno wiedzy technicznej, jak i prawnej, 
ale również dużej wiedzy z zakresu ekonomii. 
To od nich zależy czy firma ma zamówienia, 
realizuje kontrakty, a co za tym idzie odpo-
wiednie wpływy i pracę dla pozostałych służb 
zatrudnionych w RAFAKO.

Na pewno przez te wszystkie lata możemy 
pochwalić się tym, że osoby pracujące w służ-
bach handlowych, będące na pierwszej linii 

WILNO 
Budowa nowej elektrociepłowni w Wil-
nie. Projekt zdobyty przy współpracy 
Biura Handlowego i Technicznego

Na naszym rynku wewnętrznym 
jesteśmy liderem zarówno w budowie 
Instalacji Ochrony Środowiska, jak 
i w budowie kompletnych bloków 
energetycznych praktycznie na każdy 
rodzaj paliwa.

pomiędzy firmą a Klientami, zawsze wywią-
zywały się ze swoich obowiązków wzorcowo. 
Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że jesteśmy 
znani w branży na całym świecie, od samego 
początku pozyskiwaliśmy i  realizowaliśmy 
kontrakty nie tylko w Europie, ale praktycznie 
we wszystkich zakątkach globu.

Początkowo były to jedynie elementy kot-
łów dla tak egzotycznych miejsc jak Korea Po-
łudniowa, Indie, Chiny czy Chile. Dziś możemy 
się pochwalić już tym, że potrafimy zdobywać 
zamówienia za granicą również na projek-



103JUBILEUSZ 70 LAT RAFAKO

ty EPC, na budowę kompletnych elektrowni 
i elektrociepłowni. Takim przykładem może 
być budowa dwóch bloków energetycznych 
na biomasę w Wilnie (największy Kontrakt 
eksportowy w historii RAFAKO) oraz, moim 
zdaniem, jeden z najtrudniejszych kontrak-
tów, jaki został ostatnio pozyskany, czyli bu-

dowa dwóch bloków węglowych o mocy 
50 MWe w Indonezji na wyspie Lombok. 

Projekt, który pozwolił nam zaistnieć 
na światowym rynku jako firmie 

realizującej projekty EPC. Dziś, 
kiedy spotykamy się z wielkimi 
graczami z branży energetycz-
nej, wyrażają oni duże uznanie 

dla naszej firmy i  dla naszych 
służb handlowych, które pracowały 

przy zdobyciu tego projektu.
Z kolei na naszym rynku wewnętrznym je-

steśmy liderem zarówno w budowie Instalacji 
Ochrony Środowiska, jak i w budowie komplet-
nych bloków energetycznych praktycznie na 
każdy rodzaj paliwa. Uczestniczymy w budowie 
jednego z największych bloków Energetycznych, 
jaki zostanie wybudowany w Polsce, bloku na 

parametry nadkrytyczne o  mocy 910  MWe 
w Jaworznie. Obecnie pomimo zmniejszającej 
się liczby inwestycji w sektorze energetycznym 
i zwiększonej konkurencji, potrafimy nadal wy-
przedzać naszą konkurencję oraz wygrywać 
ważne i prestiżowe projekty, jak choćby ten 
podpisany kilka tygodni temu – kontrakt na bu-
dowę bloku energetycznego opalanego gazem 
koksowniczym w JSW Koks, w Koksowni Radlin.

Świat się zmienił, nasze bezpośrednie oto-
czenie i oczywiście służby handlowe Rafako 
również. Zawsze nadążały za potrzebami ryn-
ku, bardzo często wyprzedzając konkurencję 
nie tylko wewnętrzną, ale również tą najwięk-
szą na poziomie globalnym. 

Obecnie znowu czeka nas proces zmian 
dotyczący przede wszystkim odejścia od 
energetyki węglowej i zwiększenia aktywno-
ści w przestrzeni energetyki wykorzystującej 
odnawialne źródła energii. Proces ten w naszej 
firmie już przebiega i, jak było to na przestrzeni 
ostatnich 70 lat, jestem pewien, że służby han-
dlowe poradzą sobie z tymi zmianami. Wierzę 
ponadto, że jako firma będziemy nadal jednym 
z liderów na rynku energetycznym.

PBG oil and gas – zakończenie 
budowy kopalni ropy dla PGNiG 
w Radoszynie przed terminem.

17
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O tym, jak pracuje się na produkcji 
w RAFAKO. Wywiad z Mirosławem 
Ruskiem, dyrektorem ds. produkcji.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik 
ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

ZAKŁAD 
PRODUKCJI 
KOTŁÓW

Jaka jest struktura organizacyjna Zakładu 
Produkcji Kotłów?

Zakład Produkcji Kotłów posiada 6 wydziałów 
wytwórczych:
• Wydział Walczaków W1 – kierownik wydzia-

łu – pan Piotr Janczura. Jak sama nazwa 
wskazuje, głównym produktem tego wy-
działu są walczaki, ale nie tylko, bo rów-
nież wytwarzane są tam ściany szczelne, 
wężownice, konstrukcje stalowe, czy też 
urządzenia typu obrotowe podgrzewacze 
powietrza. Wymiary hali umożliwiają blo-
kowanie ciężkich i dużych elementów typu 
pęczki ECO, przegrzewacze, moduły.

• Wydział Ekranów W21 – kierownik wydzia-
łu – pan Grzegorz Jurkiewicz. Wydział ten 
odpowiedzialny jest za produkcję ścian 
szczelnych. Jest wyposażony w  linię do 
spawania łukiem krytym paneli z wykorzy-
staniem między innymi 6-cio głowicowych 
automatów.

• Wydział Wężownic W22  – kierownik wy-
działu – pan Roman Bober. Głównym profi-
lem produkcji tego wydziału to wężownice, 
rurociągi oraz wykonawstwo elementów 
konstrukcyjnych, głównie kooperacja. Wy-
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posażony jest w giętarki do rur sterowane 
CNC.

• Wydział Komór W3  – kierownik wydzia-
łu – pan Tadeusz Myśliwiec. Wydział ten 
odpowiedzialny jest za wykonanie komór /
kolektorów, ale również innych elementów 
takich jak wężownice, podgrzewacze po-
wietrza. Na wydziale znajdują się również 
urządzenia do cięcia i obróbki skrawaniem.

• Wydział Konstrukcji Stalowych W4 – kierow-
nik wydziału – pan Hubert Fojcik. Wydział 
ten jest wyposażony w suwnice o udźwigu 
200 T, a wysokość do haka suwnicy wynosi 
19 m. Stąd też, na tym wydziale prowadzo-
ne są ciężkie montaże blokowe modułów, 
pęczków oraz najcięższych elementów 
produkowanych w  RAFAKO S.A. Wydział 
ten produkuje również konstrukcje stalowe, 
ściany szczelne, wężownice, harfy i wiele 
innych elementów.

• Wydział Elektrofiltrów W6 – kierownik wy-
działu – pan Sławomir Śnieg. Głównym pro-
filem produkcji są elementy konstrukcyjne 
na potrzeby elektrofiltrów, np. elektrody 
ulotowe. Ostatnio to właśnie na tym wy-
dziale wyprodukowano konstrukcję stalo-
wą do pierwszego elektrycznego autobusu 
wykonanego przez RAFAKO.

Jakie są zasoby Wytwórni?

Całkowita powierzchnia produkcji to 75 400 m2. 
Zatrudnienie pracowników w produkcji to ak-
tualnie 537 osoby, z czego w bezpośredniej pro-
dukcji 470 osób, kierownictwo i nadzór wydzia-
łów to kolejne 62 osoby, a emisją dokumentacji 
zajmuje się 5 osób.

Proszę opowiedzieć o ciekawszych projek-
tach realizowanych w ostatnim czasie.

Projekt Jaworzno. Jak wiadomo jest to naj-
większy Projekt realizowany przez RAFAKO, 
a Zakład Produkcji Kotłów wykonał praktycz-
nie cały zakres części ciśnieniowej kotła. Do 

HALA PRODUKCYJNA
Fragment hali produkcyjnej Zakładu Pro-

dukcji Kotłów. Całkowita powierzchnia hal 
to ponad 75 tys. metrów kwadratowych 

HUBERT FOJCIK
Kierownik wydziału Hubert Fojcik wraz 
z brygadzistą Grzegorzem Rybińskim 
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szczególnie trudnych elementów należało 
między innymi wykonanie:
• spiralnych ścian szczelnych przechodzą-

cych w część pionową. Główna trudność 
wiązała się z  dużymi gabarytami ścian, 
wykonaniem części spiralnej i prostej w na-
rzuconych tolerancjach wykonania,

• odgięcia pod palniki o dłu-
gości 26,4 m z wieloma 

gięciami, bardzo trud-
ny technicznie ele-

ment do wykonania.
• cały projekt 

z  perspektywy 
czasu wspomi-
na się jako duże 
wyzwanie dla 
całej załogi Za-
kładu Produkcji 

Kotłów ze względu na zakres prac do wyko-
nania w tak krótkim okresie czasu.
Projekt Turów. Tu szczególną uwagę na-

leży zwrócić na gabaryty wykonywanych 
wężownic oraz gatunki materiałów. Wężow-
nice SH2, RH2 i SH3 były wykonane z rur ze 
stali austenitycznej gat. Super304, a SH1 i RH1 
z rur gat. X10CrMoVNb91, gdzie technologia 
wykonania wymaga bardzo wysokiej kultury 
technicznej. Na tym Projekcie zdobyliśmy też 
nowe doświadczenia, które z sukcesem wyko-
rzystujemy przy realizacji kolejnych wężownic.

Projekt Arvos realizowany na rynek Irań-
ski wg przepisów ASME. Na wydziałach wyko-
naliśmy 5 przegrzewaczy zblokowanych w mo-
duły. Szczególnym wyzwaniem było wykonanie 
modułów z rur o średnicy 114,3x13,4 mm gat. 
SA 335P91 i 141,3x12,7 mm gat. SA312TP304H. 
Wymiary, ciężar rur oraz trudny dostęp do 
spawania wymagał wyselekcjonowania naj-
lepszych ślusarzy i spawaczy do realizacji tego 
Projektu. Ciężar jednego modułu z grupy 2640 
to ok. 126 ton. Tak ciężkie elementy mogły być 
pakowane do wysyłki tylko na tym wydziale.

23
LISTOPADA 

2017

AFAKO S.A. – podpisanie ramowej 
umowę o współpracy z węgierskim 
podmiotem MVM OVIT Zrt. 
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Projekt Kaukopaa. Bardzo fajny Projekt 
realizowany dla firmy Valmet. Są to moduły 
składające się z płatów „ścian szczelnych” zblo-
kowane w elementy 4, 6, 7 i 8 płatowe. Zakres 
wykonania powtarzalny i szczególnie lubiany 
przez wszystkich pracowników.

Realizację można było podzielić na różne 
wydziały z uwzględnieniem ich profilu produk-
cji: wydział W3 wykonanie kolektorów, W21/W1 
wykonanie płatów, W22 kooperacja, a W4 mon-
taż w moduły.

W ostatnim okresie ważną częścią produkcji 
jest również realizacja walczaków dla kilku 
klientów:
• Projekt 240226–7-8 dla MHPS (Mitsubishi 

Hitachi Power System). Trzy walczaki o wy-
miarach fi. 2000x60 mm z gatunku mate-
riału 15NiCuMoNb5;

• Projekt 240230 dla CNIM. Dwa walczaki 
o wymiarach fi.1600x60 mm oraz fi. 1150x45 
mm z gatunku materiału 15NiCuMoNb5;

• Projekt 240231 dla Kablitz. Walczak o wy-
miarach fi. 1650x75 mm z gatunku mate-
riału P355GH;

• Projekt Lombok. Dwa walczaki o wymia-
rach fi.1800x80 mm z gatunku materiału 
SA 302 Gr.C wg przepisów ASME.
W tym przypadku możemy mówić o pewnej 

komasacji i spiętrzeniu prac w tym asortymen-
cie produkcji RAFAKO.

Można tu wymieniać wiele Projektów, z któ-
rych każdy w swoim rodzaju był wyjątkowy 
i wnosił coś nowego.

Należy tu szczególnie podkreślić, że głów-
nym skarbem tego Zakładu jest potencjał 

ludzki, ich 
codzienne 
zaangażowanie 
oraz profesjonalna 
wiedza z zakresu swoich 
specjalizacji. Bez tych pra-
cowników RAFAKO nie osiągnęło-
by tej pozycji na rynku krajowym i światowym, 
a co za tym idzie, nie mogłoby oferować tych 
produktów, za co chciałbym przy tej okazji 
szczególnie serdecznie podziękować wszyst-
kim pracownikom.

Jakie zmiany zaszły w przeciągu 
ostatnich 5 lat?

Zmiany organizacyjne. Decyzją Zarządu po-
wstały biznes unity specjalizujące się w pro-
dukcji konkretnego segmentu. Nasz biznes unit 
to Zakład produkcji kotłów kierowany przez 
Dyrektora Grzegorza Brożka. Pod ten biznes 
unit podlegają między innymi wydziały pro-
dukcyjne. W ostatnim czasie nastąpiło także 
włączenie w struktury tego zakładu Biura Kon-
troli Jakości oraz Centralnego Laboratorium, 
co uważam było bardzo dobrym posunięciem. 
Pracownicy produkcji, kontroli jakości oraz 
laboratorium wspólnie dbają o uzyskanie wy-
maganej jakości produktu końcowego, a będąc 

TADEUSZ MYŚLIWIEC
Kierownik Wydziału 
Komór 

RYSZARD KIKOMBER
Specjalista / z-ca 

kierownika Wydziału 
Wężownic 

30
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RAFAKO – sukces oferty akcji. 
Spółka pozyskała od inwestorów 
zakładane 170 mln zł brutto.
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precyzyjnym Biuro Kontroli Jakości wraz z La-
boratorium potwierdzają tę jakość.

Czym charakteryzuje się codzienna 
praca na produkcji?

O każdy projekt trzeba dbać, by był realizo-
wany bezpiecznie, zgodnie z wymaganiami 
klienta, no i przede wszystkim w wymaganych 
terminach. Każdy projekt jest ważny i nie ma 
znaczenia, czy to jest niewielki zakres wyko-
nania, czy też duży, czy klient jest z Polski, czy 
też z Europy. Do każdego projektu podchodzi-
my bardzo starannie i zgodnie ze wszystkimi 
wymaganiami, zarówno tymi wynikającymi 
z zapisów kontraktowych, dokumentacji, jak 
również z wewnętrznych wymagań obowią-
zujących w RAFAKO, takich jak: technologia 
wykonania, instrukcje, wytyczne.

Należy też dodać, że przy realizacji poja-
wiają się liczne problemy techniczne, organi-
zacyjne, czy też po prostu ludzkie. Codziennie 
musimy rozwiązywać wiele kwestii, rozma-
wiamy o terminach, zasobach, o przepisach 
wykonawczych, decydujemy co, gdzie, w ja-
kiej kolejności. Każdego dnia pojawiają się 
nowe tematy, no i nowe problemy, które roz-
wiązujemy.

GRZEGORZ  
JURKIEWICZ
Kierownik Wydziału 
Ekranów

ZYGFRYD STOPA
Inspektor jakości 

PIOTR JANCZURA
Kierownik Wydziału 
Walczaków
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Istotnym etapem prac nad zleconymi instalacjami są badania wytrzymałościowe 
i metalograficzne wykonywane przez Centralne Laboratorium RAFAKO S.A. 
Rozmowa z kierownikiem laboratorium – Michałem Kondysem.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds.komunikacji korporacyjnej, 
Fundacja RAFAKO; Zdjęcia: Michał Kondys, RAFAKO S.A.

CENTRALNE 
LABORATORIUM

Odpowiada Pan za Centralne Laboratorium 
(dział WQ2). Jakie są jego możliwości?

Praca Centralnego Laboratorium ukierunko-
wana jest głównie na zaspokojenie bieżących 
potrzeb wydziałów produkcyjnych RAFAKO 
S.A. Umiejscowienie laboratorium w strukturze 
Zakładu Produkcji Kotłów umożliwia optymalne 
dopasowanie procesów produkcyjnych i czynno-

ści kontrolno-badawczych. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie szybko reagować i prowadzić badania 
w najlepszym momencie cyklu produkcyjnego.

Nasz Zespół składa się z trzydziestu wyspe-
cjalizowanych pracowników. Ich wieloletnie 
praktyczne doświadczenie oraz zdobyta wie-
dza pozwalają, oprócz sprawnego wykony-
wania standardowych badań, rozwiązywać 
pojawiające się nietypowe problemy.



111JUBILEUSZ 70 LAT RAFAKO

Nie bez znaczenia jest też sprzęt, którym 
dysponuje nasze laboratorium. Są to  urzą-
dzenia wiodących światowych producentów. 
Regularnie sprawdzane i legalizowane zapew-
niają najwyższą jakość prowadzonych badań.

Jakie badania są przeprowadzane?

Zasadniczo badania, które wykonuje nasze la-
boratorium można podzielić na dwie grupy: 
badania niszczące i nieniszczące.

Badania niszczące, w tym badania wytrzyma-
łościowe i metalograficzne, wiążą się z przygoto-
waniem specjalnych próbek w ściśle określony 
sposób. Są one prowadzone w pomieszczeniach 
laboratorium z wykorzystaniem specjalistycz-
nych urządzeń i odczynników chemicznych.

Badania nieniszczące, ze względu na gaba-
ryty elementów, które mają zostać im poddane, 
są wykonywane w większości na wydziałach 
produkcyjnych. Główne metody badawcze to 
badania magnetyczno-proszkowe (MT), bada-
nia penetracyjne (PT), badania radiograficzne 
(RT), badania ultradźwiękowe (UT) i badania 
wizualne (VT) z użyciem endoskopów.

Jakie usługi są świadczone przez 
laboratorium?

Aktualnie Centralne Laboratorium RAFAKO S.A. 
świadczy usługi w zakresie badań wytrzyma-
łościowych i metalograficznych.

W razie konieczności wspieramy również 
pracowników naszego przedsiębiorstwa 
na  nowobudowanych i  modernizowanych 
obiektach energetycznych. Współpracujemy 
także z innymi Spółkami z Grupy PBG.

A plany na przyszłość?

Staramy się nieustannie doskonalić pracę la-
boratorium. Wiąże się to przede wszystkim 
z podnoszeniem kompetencji personelu, inwe-
stycjami w nowe urządzenia oraz optymalizacją 
procesów.

Planowane są zewnętrzne i wewnętrzne 
szkolenia personelu oraz zakup nowych urzą-
dzeń, zarówno w celu wymiany tych wyeksplo-
atowanych, jak i wprowadzenia nowoczesnych 
i zaawansowanych, dzięki którym przykłado-
wo możemy skrócić czas badania.

29
GRUDNIA 

2017

RAFAKO – podpisanie warunkowej 
umowy o wartości 850,3 mln zł 
netto dotyczącej budowy dwóch 
bloków parowych opalanych 
węglem w Indonezji. 
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O kosztach stałych w RAFAKO w kontekście nowego 
podejścia do budżetowania opowiada Katarzyna Gajewska, 
zastępcą dyrektora ds. kontrolingu i analiz w PBG S.A.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja 
RAFAKO; Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A. oraz Katarzyna Gajewska, RAFAKO S.A.

NOWE PODEJŚCIE 
DO BUDŻETOWANIA

„Czas to pieniądz. Pieniądz jest czasem,

a czasem go nie ma” – autor nieznany 
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Co to są koszty stałe?

Koszty stałe to koszty, które firma ponosi na-
wet w okresie, w którym produkcja jest równa 
zero. Określenie „koszty stałe”, nie jest równo-
znaczne z określeniem „koszty które nigdy się 
nie zmieniają”. Koszty stałe mogą się zmieniać, 
ale jest to powodowane zmianami poziomu 
działalności, ze względu na zmianę warunków 
makroekonomicznych.

Przykładem kosztów stałych mogą być: wy-
nagrodzenia pracowników biurowych, koszty 
utrzymania budynków, szkolenia, materiały 
biurowe, opłaty giełdowe, media czy sponso-
ring reklamowy itp.

Dlaczego Zarząd podjął taką decyzję 
by wprowadzić zarządzanie kosztami 
stałymi w RAFAKO?

Zmiany w otoczeniu są coraz szybsze. Przed-
siębiorstwa muszą konkurować nie tylko z fir-
mami lokalnymi czy krajowymi lecz często 
z przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Jed-
nym z istotnych czynników wpływających na 
konkurencyjność są koszty. Wiedza o nich, ich 
kształtowaniu oraz obecnym i prognozowanym 
poziomie, jest konieczna do zarządzania spółką. 

Kto odpowiada za poszczególne centra 
kosztów stałych?

Centra kosztów stałych, są to wyodrębnione ob-
szary posługujące się indywidualną rodza-
jową listą typów kosztów budżetowych. 
Za każde centrum merytorycznie od-
powiedzialny jest szef centrum. Jest 
to dodatkowa odpowiedzialność 
poza tą którą sprawują kierow-
nicy / dyrektorzy. Dzięki takie-
mu podejściu mamy podwójną 
kontrolę nad ponoszonymi 

kosztami (tzw. double check). Poszczególnymi 
centrami kosztów zawiadują: centrum IT Mag-
dalena Bendowska, centrum administracyjne 
Monika Sobkowicz-Brzoska, centrum bazy sa-
mochodowo-transportowej Karolina Konopa-
cka, centrum szkoleń Katarzyna Dzikołowska, 
centrum ekonomiczne Joanna Zwolak, centrum 
relacji inwestorskich Adam Górnicki, centrum 
BHP Piotr Kubala, centrum wynagrodzeń Alek-
sandra Byczkowska, centrum produkcji Jan 
Nitychoruk, centrum alokacji Krzysztof Grab, 
centrum PR i marketingu oraz centrum KSII 
Katarzyna Naczyńska, pozostałe koszty i przy-
chody Piotr Kalwarczyk, centrum outsorcingu 
i pozostałe koszty stałe Katarzyna Gajewska.

Czy warto było wprowadzić takie podejście? 
Czy i jakie oszczędności zyskała Spółka?

Nowe podejście do budżetowania pozwoliło 
na bieżące aktualizowanie planu w dowolnym 
momencie oraz jego porównanie z danymi 
wykonawczymi. Dzięki powiązaniu systemu 
V-desk z systemem controllingowym dane wy-
konawcze widzimy jeszcze przed zamknięciem 
miesiąca. Główną oszczędnością jaką zyskało 
RAFAKO to CZAS. Nie przesyłamy już do sie-
bie nawzajem excelli z prośbą o wypełnienie 
danymi budżetowymi tylko jednocześnie 
w tym samym czasie wprowadzamy kwoty 

do systemu. Pozwala to pracownikom con-
trollingu sporządzać terminowe oraz 

wiarygodne prognozy dla Zarządu, 
a także inne raporty, na bazie któ-

rych podejmowane są strategiczne 
decyzje. Ponadto po roku czasu za-

uważyliśmy zmniejszone budże-
ty w danych centrach. Serdecz-

ne gratulacje i podziękowania 
dla zarządzających!

16
STYCZNIA  

2018

RAFAKO – wprowadzenie do 
obrotu 42.500.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii K spółki.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Firma
https://mfiles.pl/pl/index.php/Produkcja
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Wyzwania i szanse w drodze 
do planowanych rezultatów projektu.

Tekst: Waldemar Plata, doradca zarządu RAFAKO S.A. ds. zarządzania projektami, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Małgorzata Wiśniewska, Fundacja RAFAKO

KOSZTY ZMIENNE 
W PROJEKCIE

Sprawne zarządzanie kosztami zmienny-
mi w  projekcie, ze względu na swój udział 
w łącznej wartości kosztów, jest obok osiąg-
nięcia planowanych przychodów ze sprzedaży 
kluczowe dla wyniku finansowego projektu. 
RAFAKO S.A., jako firma zorientowana projek-
towo, której działalność operacyjna zdefinio-
wana jest poprzez ustanowione projekty oraz 
portfele projektów, w swojej strategii jasno de-
finiuje nadrzędne cele biznesowe, wskazując 
między innymi na: optymalizację w obszarach 
zabezpieczenia i finansowania kontraktów 
oraz poprawę rentowności poprzez kontrolę 
i ograniczenie ryzyk projektowych. Czy jest to 
możliwe bez sprawnego zarządzania kosztami 

zmiennymi w projekcie?
Proces zarządzania kosztami 
obejmuje, tak jak większość 

procesów definiowanych 
w  projekcie, fazę plano-

wania. Identyfikacja po-
zycji kosztowych, ich 

strukturyzowanie 
w  ramach podzia-
łu prac i wreszcie 
poddanie weryfi-

kacji, w ocenie zde-
finiowanych koncep-

cji, stanowi podstawowy 

element procesu budowy planowanej wartości 
projektu. W ramach optymalizacji – ustalenia 
nominalnej wartości kosztów umożliwiają-
cych realizację planowanych celów bizneso-
wych – należy podejmować działania, których 
istotą powinno być ich dopasowanie do zbioru 
wymagań stawianych w ramach projektu.

Zarządzanie projektami, tak jak w większo-
ści procesów zarządczych, zmierza do ograni-
czenia złożoności planowanych zadań. Specy-
fika projektów z portfela RAFAKO Grupa PBG 
wskazuje, na bazie przeprowadzonego pro-
cesu ewaluacji, na wysoki poziom złożoności. 
Oczekiwanym skutkiem wdrażanych działań 
powinno być ograniczenie poziomu kosztów 
bezpośrednich przy jednoczesnym spełnieniu 
wymagań projektowych rozpoznawanych 
w różnych obszarach. Często nawet bardzo 
dogłębna weryfikacja złożoności projektu 
wymaga zidentyfikowania zbioru zdarzeń – 
ryzyk, które mogą wpłynąć, w  określonych 
warunkach, na planowany przebieg realizacji. 
Ilościowa ocena ryzyka zwykle wskazuje na 
poziom zabezpieczenia, które może w przypad-
ku materializacji ryzyka wpłynąć na wzrost 
kosztów bezpośrednich. I tu pojawia się isto-
ta sprawnego zarządzania – zapewnienie, 
w  oparciu o  podejmowane działania przed 
materializacją ryzyka, braku wzrostu kosztów.

24
STYCZNIA 

2018

RAFAKO i InnoEnergy podpisały 
umowę, na mocy której 
wiodąca polska spółka branży 
energetycznej stała się udziałowcem 
europejskiej firmy inwestującej 
w innowacje w energetyce.
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WALDEMAR PLATA 
Doradca Zarządu RAFAKO S.A. 
ds. zarządzania projektami

Narzędzie dla wielopoziomowego uporząd-
kowania planowanych kosztów zmiennych na 
projekcie pozwala na:  identyfikację relacji 
zachodzących pomiędzy pozycjami koszto-
wymi, ich grupowanie w budżety cząstkowe,  
przypisanie odpowiedzialności budżetowej 
za odpowiednie pozycje kosztów zmiennych 
osobom przewidzianym w strukturze organi-
zacyjnej projektu oraz identyfikację odchyleń 
od zaplanowanych wielkości kosztów.

Gdy w  cyklu projektowym osiągniemy 
etap realizacji, niezbędne jest ustanowienie 
sprawnego monitorowania pozycji kosztowych 
przewidzianych w budżecie. Biorąc pod uwagę 
strukturę biznesową RAFAKO, nie trudno za-
uważyć bezpośrednie oddziaływanie projektów 

o dużej ekspozycji finansowej na parametry 
finansowe firmy. Zatem mając na uwadze ocze-
kiwane rezultaty projektu oraz zdefiniowane 
cele biznesowe, ustanowiono system raporto-
wania zdarzeń związanych z zaplanowanymi 
pozycjami kosztowymi. Wczesna identyfikacja 
zachodzących zdarzeń w projekcie, możliwa 
dzięki ustanowionemu właściwemu systemowi 
raportowania, pozwala na ograniczenie ryzyka 
nieuzasadnionych wzrostów kosztów.

Sprawne zarządzanie kosztami w projekcie 
jest jednym z głównych czynników decydują-
cych o rozpoznanym w organizacji poziomie 
dojrzałości w zarządzaniu projektami. To właś-
ciwa droga dla realizacji ustanowionych celów 
na poziomie projektów oraz firmy!

Sprawne zarządzanie 
kosztami w projekcie 
jest jednym z głównych 
czynników decydujących 
o rozpoznanym w organi-
zacji poziomie dojrzałości 
w zarządzaniu projektami. 
To właściwa droga dla 
realizacji ustanowionych 
celów na poziomie projek-
tów oraz firmy!
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Zmiany w IT to przede wszystkim odpowiedź 
na potrzeby Biznesu. Branża IT rozwija się 
dynamicznie, dlatego ciągle powstają nowe 
rozwiązania, które wpływają na jakość i efek-
tywność pracy.

Przez ostatnie pięć lat Pion IT wdrożył wiele 
takich systemów, programów i narzędzi infor-
matycznych – poniżej przykłady w kolejności 
alfabetycznej.

Rozwój innowacyjnych technologii nie byłby możliwy 
bez odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

Tekst: Aleksandra Królik, administrator systemów informatycznych, RAFAKO S.A.,
Patrycja Cichocka-Sigulska, specjalista ds. informatyki, RAFAKO S.A.,
Alicja Kopczyńska, administrator systemów informatycznych, RAFAKO S.A.

ROZWÓJ IT W CIĄGU 
OSTATNICH PIĘCIU LAT
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Przez ostatnie 5 lat Pion IT wdrożył 
wiele narzędzi, które wpływają na 

jakość i efektywność pracy: Chmura, 
Flota II , HRV-Desk, INFO, Infor d/EPM, 

Intranet, Lifesize, LoginTrade – Platforma 
Zakupowa, Mantis (System POMOC), 

MDM, Platforma szkoleniowa, QlikView, 
Szyfrowanie dysków twardych, V-Desk. 
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CHMURA 
Serwer wymiany plików z kooperantami przez 
Internet. Umożliwia firmie zewnętrznej pobra-
nie lub przekazanie dokumentacji.

FLOTA II
Program komputerowy do optymalnego za-
rządzania flotą pojazdów. Umożliwia reje-
strację i prowadzenie rozliczeń samochodów 
służbowych.

HRV-DESK
System obiegu wniosków urlopowych. Pozwa-
la na wypełnienie, przesłanie i zatwierdzenie 
wniosku drogą elektroniczną. Usprawnił pro-
ces obiegu eliminując druki papierowe.

INFO
System zarządzania tożsamością informa-
tyczną, pozwala na szybkie wyszukiwanie in-
formacji o pracownikach (nazwa firmy, nr te-
lefonu, e-mail, dział, stanowisko, przełożony, 
miejsce pracy).

INFOR D/EPM 
System do budżetowania, który gromadzi 
dane planistyczne i wykonawcze ze wszystkich 
obszarów przychodów i kosztów.

INTRANET 
Stworzone dla Grupy Kapitałowej PBG kom-
pendium aktualnych informacji, dokumentów, 
szablonów oraz miejsce dostępu do systemów. 
Ponad pół roku temu został uruchomiony 
nowy Intranet, który zapewnia pracownikom 
szybki i prosty dostęp do informacji, materia-
łów i systemów, a to z kolei usprawnia proces 
komunikacji wewnętrznej. Przekazywane tam 
są najważniejsze informacje z pierwszej ręki. 
Osoby odpowiedzialne za poszczególne strony 
dbają o to, by zamieszczane materiały były 
uporządkowane i aktualne. Udało się ograni-
czyć ilość miejsc przechowywania informacji 
oraz wyeliminować konieczność powielania 
ich w  różnych bazach. Intranet to miejsce, 
gdzie dzielimy się wiedzą i dbamy o integrację. 

 
LIFESIZE
System do wideokonferencji dla nowoczesne-
go biznesu. Umożliwia uczestnikom komuni-
kację z zapewnieniem wysokiej jakości przesy-
łanego obrazu i dźwięku oraz pracę z różnych 
lokalizacji.

LOGINTRADE
Platforma Zakupowa jest usługą  wynaję-
tą  i  utrzymywaną  przez zewnętrznego do-
stawcę. Umożliwia elektroniczne składanie 
zapytań ofertowych oraz tworzenie aukcji 
elektronicznych.

MANTIS (System POMOC)
Służy do rejestrowania i śledzenia postępów 
prac zgłoszonych problemów dotyczących róż-
nych obszarów np. IT, HR, administracji,  zespo-
łu obiegu dokumentów. Za pomocą programu 
można też zgłaszać bezpośrednio do Fundacji 
RAFAKO sprawy dotyczące marketingu.

MDM
System zarządzania urządzeniami mobilnymi 
MDM (ang. Mobile Device Management). Służy 
do zdalnego zarządzania urządzeniami mobil-
nymi pracowników.

PLATFORMA SZKOLENIOWA (Sowa)
Miejsce, w którym dostępne są aktualne mate-
riały szkoleniowe (kursy) z różnych systemów 
i obszarów.

QLIKVIEW
Aplikacja analityczna umożliwiająca analizę 
projektów w obszarach budżetowania, termi-
nowania, rentowności, sprzedaży, zakupów 
oraz analizy godzin projektantów.

SZYFROWANIE DYSKÓW TWARDYCH
Dzięki szyfrowaniu na poziomie dysku oraz 
uwierzytelnianiu przed zainicjowaniem syste-
mu operacyjnego można chronić urządzenia 
przed nieupoważnionym dostępem i  wycie-
kiem danych.
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W procesie wdrażania bardzo 
ważna jest współpraca z Bizne-
sem, bowiem spełnienie ocze-
kiwań użytkowników zależy 
od dokładnego sprecyzowania 
wytycznych dla danego narzę-
dzia informatycznego. Razem 
możemy więcej!

W procesie wdrażania bardzo ważna jest 
współpraca z Biznesem, bowiem spełnienie 
oczekiwań użytkowników zależy od dokład-
nego sprecyzowania wytycznych dla danego 
narzędzia informatycznego. Razem możemy 
więcej!

V-DESK  
System obiegu dokumentów. Procesy, któ-
re zostały zaimplementowane to: delegacje, 
obieg faktur, platforma zakupów, umowy, in-
strumenty finansowe. System jest dostępny 
dla wszystkich z poziomu przeglądarki www. 
Celem systemu jest usprawnienie procesów 
biznesowych.

VOIP
Czyli Voice over Internet Protocol, to tech-
nologia przesyłania głosu (i nie tylko) przez 
Internet.
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W RAFAKO wdrażamy nowe podejście 
do zarządzania pojazdami.

Tekst: Maciej Andrzejewski, kierownik działu transportu, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Marzena Nowak, RAFAKO S.A.

ZMIANY, ZMIANY, 
ZMIANY...

W ramach realizacji strategii Grupy Kapita-
łowej, mającej na celu optymalizację i gene-
rowanie oszczędności, w Grupie PBG został 
wyodrębniony dział transportu, który obecnie 
zarządza flotą blisko 180 pojazdów. Podejście 
do zarządzania pojazdami jest zupełnie nowe, 
pozwalające na generowanie oszczędności.

Do koordynowania działań i  procesów 
służy wdrożony program flota, natomiast 
możliwość wypożyczania pojazdów służbo-
wych pozwala w pełni wykorzystać zasoby 
flotowe. Ponadto w RAFAKO S.A. funkcjonuje 

elektroniczny obieg delegacji w V-Desku zsyn-
chronizowany z rozliczeniem ewidencji prze-
biegu pojazdów, co pozwala automatycznie 
rozliczyć koszty przejazdów danego pojazdu. 
Jest to przejrzysty sposób kontroli przebiegu 
samochodów służbowych. Co więcej, centrum 
kosztów stałych daje możliwość całościowego 
spojrzenia na obszar transportu oraz szan-
sę proponowania nowych rozwiązań w całej 
Grupie PBG.

 Mając w jednym miejscu zebrane wszystkie 
dane, uzyskujemy możliwość podejmowania 
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lepszych negocjacji. „Efekt skali” pozwala 
negocjować lepsze rabaty flotowe wykorzy-
stywane przy zakupie paliwa, zakupie lub 
najmie pojazdów, czy podczas negocjowania 
cen usług serwisowych.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad 
wewnętrznymi procesami, które poprzez do-
pasowanie do obecnych potrzeb pozwolą pre-
cyzyjniej kontrolować koszty związane z ob-
sługą i utrzymaniem floty pojazdów. Dążymy 
do ujednolicenia narzędzi i  wprowadzenia 
jednolitej metodologii działania, modyfikuje-

my systemy tak, aby ściśle dopasować je do 
naszych potrzeb. Wykorzystujemy najlepsze 
praktyki stosowane podczas zarządzania dzia-
łami transportu w firmach Grupy PBG, czego 
efektem są jednolite zasady i  centralizacja 
działu transportu.

Pragnę złożyć ogromne podziękowanie 
dla całego DPZ2 za serdeczne i ciepłe przyję-
cie mnie do Zespołu, wsparcie oraz przyjazną 
atmosferę. To dzięki Wam i Waszemu profesjo-
nalizmowi praca daje mi wiele przyjemności 
i motywuje do działania.

DZIAŁ TRANSPORTU 
Członkowie Działu 
Transortu odpowiada-
jący za flotę blikso 180 
pojazdów firmowych
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Bez nowoczesnych narzędzi 
informatycznych ani rusz…

Tekst: Katarzyna Naczyńska, dyrektor biura zarządzania 
procesami i projektami wewnętrznymi, RAFAKO S.A.

NARZĘDZIA 
TO PODSTAWA 
SUKCESU

Są obecne niemal na każdym kroku. W domach 
na komputerach, w sprzęcie AGD, w komuni-
kacji miejskiej w nowoczesnych autobusach, 
a także telefonach i innych urządzeniach co-
dziennego użytku. Jednak systemy działają nie 
tylko dla wygody, czy rozrywki ich użytkowni-
ków. Są w chwili obecnej motorem napędowym 
cywilizacji, pracują i zarabiają. Nowoczesne 
narzędzia usprawniają procesy, zmniejszają 
pracochłonność i redukują koszty.

Dlatego też RAFAKO S.A. w ciągu ostatnich 
pięciu lat wdrożyło kilka nowoczesnych na-
rzędzi i systemów informatycznych, o których 
możemy przeczytać w artykule pod tytułem 

„Rozwój IT w ciągu ostatnich pięciu lat”.

Po co to wszystko?
Wszystko po to, by informacja, która jest nie-
zwykle cenna w biznesie i od zawsze stanowi 
o przewadze tych, którzy mają do niej dostęp, 
była aktualna, rzetelna i sprawdzona. Infor-
macja jest nowoczesną władzą, której im wię-
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cej się posiada i lepiej analizuje, tym zwiększa 
się szanse na udane inwestycje. Nie dziwi więc 
fakt, że firmy inwestują w nowe rozwiązania 
informatyczne, które przetwarzają wprowa-
dzone dane, zamieniając je w cenną informa-
cję będącą podstawą podejmowania decyzji 
zarządczych.

Dla kogo to wszystko?
Oczywiście po części dla każdego z nas – dla 
użytkownika, by było mu łatwiej i  szybciej 
wykonywać codzienne zadania. Dzięki wdro-
żonemu w RAFAKO systemowi raportowemu 
żmudne wprowadzanie danych do wdrożo-
nych narzędzi informatycznych przynosi 
wymierne korzyści. Indywidualnie przygoto-
wane raporty, według potrzeb i wytycznych 
biznesu, w szybki sposób łączą ze sobą kilka 
źródeł danych. Dzięki nim oszczędzamy czas 
na selekcję, filtrowanie i katalogowanie infor-
macji. Możemy zająć się merytoryczną ana-
lizą prezentowanych danych, dzięki czemu 
jakość informacji zarządczej bardzo zyskuje 
na wartości.

Czynnik ludzki najważniejszy
Jednakże musimy pamiętać, że nawet 
najbardziej zaawansowane tech-
nologie i zaimplementowane 
narzędzia, pozwalają-

ce na kompleksowe zarządzanie informacją 
zarządczą, nie spełnią swoich funkcji bez 
zaangażowania pracowników i  przestrze-
gania przyjętych zasad. A zatem dane, które 
zostaną przetworzone w cenną informację, 
muszą być aktualne i starannie wprowadzone 
do systemów, ponieważ na ich podstawie będą 
podejmowane strategiczne decyzje dotyczące 
przyszłości nas wszystkich.

Źródło: dr T. Parys, Katedra Systemów 
Informacyjnych Zarządzania, Miesięcznik 

„Pomiary, Automatyka, Robotyka” nr 7/8 2012.
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20
MARCA 

2018

RAFAKO wygrało przetarg 
na tłocznie gazu w Estonii.

https://www.par.pl/
https://www.par.pl/
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Indywidualnie przygotowane 
raporty, według potrzeb 

i wytycznych biznesu, w szybki 
sposób łączą ze sobą kilka źródeł 
danych. Dzięki nim oszczędzamy 

czas na selekcję, filtrowanie 
i katalogowanie informacji. Możemy 

zająć się merytoryczną analizą 
prezentowanych danych, dzięki 

czemu jakość informacji zarządczej 
bardzo zyskuje na wartości.

125JUBILEUSZ 70 LAT RAFAKO
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Księgowość, jak wszystkie służby wsparcia RAFAKO S.A., 
podlega procesom nieustannych przemian, czasami mających 
charakter powolny, ewolucyjny, a czasami wręcz rewolucyjny.

Tekst: Jolanta Markowicz, główny księgowy, RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Bożena Małczak-Koziarska, Fundacja RAFAKO

Zachodzące w biznesowym otoczeniu zmiany 
technologiczne uruchamiają proces zmiany 
roli księgowości w firmie. Księgowość staje się 
bliższa procesom zarządzania, a skrupulatne 
rejestrowanie transakcji, rozliczenia podatko-
we czy okresowe sporządzanie sprawozdań 
finansowych zostaje uzupełnione o rosnącą 
rolę funkcji informacyjnej w rachunkowości.

Księgowość, jak wszystkie służby wsparcia 
RAFAKO S.A., podlega procesom nieustannych 
przemian, czasami mających charakter po-
wolny, ewolucyjny, a czasami wręcz rewolu-
cyjny.

Nowe wyzwania, takie jak ciągle zmienia-
jące się wymogi Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości, wprowadzenie Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego, nowego systemu 
opodatkowania (tzw. odwrotne obciążenie), 
systemy regulowania płatności poprzez Split 
Payment, wymaga od księgowości stałego 

podwyższania poziomu kompetencji oraz 
rozwijania we współpracy ze służbami infor-
matycznymi systemów finansowo-księgowych 
wspierających naszą pracę.

Rewolucją dla księgowości były dwa zda-
rzenia. Pierwsze z nich to odejście od obiegu 
papierowego dokumentów. Już nie tylko nie 
ma osób pielgrzymujących do działu księgo-
wości z rozmaitymi dokumentami, obiegu pa-
pierowego nie ma już niemal wcale wewnątrz 
służb księgowych. Kolejnym krokiem milowym 
było uruchomienie automatycznego eksportu 

KSIĘGOWOŚĆ  
RAFAKO – JAK  
SIĘ ZMIENIŁA
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dekretu księgowego z V-desk do LN10, co po-
zwoliło skrócić czas księgowania, radykalnie 
zmniejszyć liczbę błędów ludzkich przy jedno-
czesnym zwiększeniu zakresu księgowanych 
informacji, który został wymuszony potrze-
bami systemu INFOR.

Przeprowadzona w RAFAKO S.A. restruktu-
ryzacja, poprzez zmiany procesów i zakresu 
zadań księgowości, zaowocowała zmniejsze-
niem zatrudnienia, a co za tym idzie, redukcją 
kosztów obsługi księgowej naszej Spółki i moż-
liwość sprostania nowoczesności. 

KSIĘGOWOŚĆ  
Pracownicy księgo-

wości w RAFAKO S.A.

Rewolucją dla księgo-
wości były dwa zda-
rzenia: odejście od 
obiegu papierowego 
dokumentów i uru-
chomienie automa-
tycznego eksportu 
dekretu księgowego 
z V-desk do LN10.

23
KWIETNIA 

2018

Próba ciśnieniowa 
w Jaworznie – budowa 
elektrowni za półmetkiem.
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Minione 70 lat historii RAFAKO to nie tylko 
zmiany formy prawnej działalności, dosto-
sowywania portfolio do potrzeb rynku, czy 
struktury organizacyjnej dla osiągnięcia op-
tymalnej efektywności. Ten czas to również 
nieustające zmiany otoczenia, w tym otocze-
nia prawnego, czego przykładem z najnowszej 
historii jest tzw. RODO, czyli rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych, które weszło 
w życie w 28 maja 2018 r.

Unijne rozporządzenie, które w  zamyśle 
miało przede wszystkim lepsze zabezpieczenie 
danych osobowych milionów użytkowników 
Internetu, w tym portali społecznościowych 
przed ich wykorzystaniem wbrew woli osób, 
których dotyczą, przysporzyło przy okazji 
wielu problemów również administratorom, 
których głównym przedmiotem działalności 
nie są operacje na danych osobowych.

Takim też administratorem danych oso-
bowych jest RAFAKO. Nie poprawia sytuacji 
fakt, że polski ustawodawca dopiero krótko 
przed rocznicą wejścia w życie RODO uchwalił 
tzw. ustawę dostosowującą – akt prawny wpro-
wadzający zmiany w aż 162 innych ustawach!

Jak my poradziliśmy sobie w tej rzeczywi-
stości? Na dziś za wcześnie, by to ocenić. Kil-
kanaście miesięcy funkcjonowania RODO to 
jednak dobry moment na weryfikację i ewen-

tualne uzupełnienie wewnętrznych regulacji 
w tej materii.

Zapewnienie zgodności z  regulacjami 
o ochronie danych osobowych to proces cią-
gły, który będzie wymagał lat potrzebnych na 
wypracowanie przez rynek standardów postę-
powania i ich implementacji w przedsiębior-
stwach, jednolitości interpretacji przepisów 
przez organy nadzorcze i ekspertów, utrwale-
nia linii orzeczniczej. Potrzebna jest też przede 
wszystkim zmiana świadomości w odniesieniu 
do konieczności dbałości tak o własne, jak i czy-
jeś dane osobowe oraz praw z tym związanych 
(bo np. szumne „prawo do bycia zapomnianym” 
w praktyce nie zawsze / rzadko może w ogóle 
zostać zrealizowane).

W RAFAKO S.A. dużą wagę przykładamy 
do ochrony poufnych danych.

Tekst: Roman Musioł, koordynator ochrony 
danych osobowych w Grupie Kapitałowej PBG
Grafika i zdjęcie: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

RODO
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OD REDAKCJI
Między innymi w dziale kadr poufne dokumenty – akta osobowe, są 
specjalnie chronione. Wszystkie pomieszczenia są plombowane, a klucze 
zabezpieczane w specjalnej saszetce i oddawane do wartownika, 
u którego znajduje się rejestr zdawanych i pobieranych kluczy.

ROMAN MUSIOŁ 
Koordynator ochrony danych 

osobowych w Grupie Kapitałowej PBG

30
MAJA
2018

RAFAKO S.A. – zawarcie umowy na 
wykonanie robót budowlanych dla 
zadania inwestycyjnego pn.Budowa 
gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, 
odcinek Goleniów – Płoty.
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Zarządzanie przez jakość 
w oparciu o wymagania norm 
ISO wykorzystywane jest 
w organizacjach już od ponad 
30 lat. Statystyki prowadzone 
przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną ISO wskazują ponad 
milion wydanych certyfikatów 
ISO 9001 na całym świecie.

Tekst: Monika Ziółkowska, pełnomocnik zarządu 
ds. zintegrowanego systemu zarządzania, RAFAKO S.A.

EWOLUCJA 
NORM ISO
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• uzyskanie certyfikatu pod naciskiem ocze-
kiwań klientów (warunek przystąpienia do 
negocjacji lub przetargu);

• świadome wdrożenie systemu zarządzania 
jakością z zamysłem rzeczywistego uspraw-
nienia działania organizacji, uzyskania wy-
miernych efektów, ciągłego rozwoju i dosko-
nalenia działań. 
Od początku funkcjonowania Zintegro-

wanego Systemu Zarządzania, stawiamy na 
świadome działania w kierunku doskonale-
nia skuteczności naszych działań. Kolejne 
nowelizacje norm wychodzą nam naprzeciw 
w realizacji tego wyzwania. Normy ISO 9001, 
ISO 14001  czy PN-N-18001  ewoluowały na 
przestrzeni lat, dostosowując się do nowych 
wymagań rynku i zmieniających się trendów 
w zarządzaniu. 

Na przestrzeni lat największe zmiany przy-
niosła norma ISO 9001 z 2000 roku, wprowa-
dzając elementy koncepcji Total Quality Ma-
nagement (TQM). Wniosła w obszar wymagań, 
m.in.: zarządzanie procesowe, elementy stałe-
go doskonalenia, relacje z klientami, badanie 
satysfakcji klientów, ale także zapewnienie 
większej kompatybilność z systemem zarzą-
dzania środowiskowego ISO 14001.

Pierwsza norma z serii ISO 9000 została wydana 
w 1987 roku. Droga do jej utworzenia trwała przez ponad 
40 lat. Stworzono ją na bazie metod i zasad wypracowa-
nych w wojsku, atomistyce i badaniu kosmosu.

Głównym powodem opracowania spójnego 
systemu zarzadzania jakością była potrzeba 
standaryzacji produkcji i wyrobów w firmach 
z różnych zakątków świata. 

Pierwsza norma z serii ISO 9000 została 
wydana w 1987 roku. Droga do jej utworzenia 
trwała przez ponad 40 lat. Stworzono ją na ba-
zie metod i zasad wypracowanych w wojsku, 
atomistyce i badaniu kosmosu.

W Polsce w 1990 roku ukazało się tłumacze-
nie norm serii ISO 9000 wydane przez Polski 
Komitet Normalizacji, Miar i Jakości w formie 
broszury pod tytułem „Zarządzanie Jakością. 
Systemy Zapewnienia Jakości”. Było to jednak 
tłumaczenie, a nie oficjalne wydanie. Oficjalne 
polskie wydanie norm serii ISO 9000 ukazało 
się w 1991 roku. 

Pierwszy certyfikat potwierdzający wdro-
żenie normy ISO 9001 RAFAKO S.A. uzyskało 
w 1995 roku. Czyli decyzja o wdrożeniu syste-
mów jakości w RAFAKO musiała zapaść krótko 
po ukazaniu się norm ISO w polskim wydaniu.

Co nam dało wdrożenie ISO? Istnieją trzy 
główne przesłanki do wdrożenia systemów ISO: 
• uzyskanie certyfikatu jako celu samego 

w  sobie  – jako marketingowe narzędzie 
promocji; 

5
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Zawarcie dwóch umów związanych 
z modernizacją Elektrowni Bełchatów 
o łącznej wartości ponad 100 mln zł 
netto pomiędzy RAFAKO a PGE 
Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna. 
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Z kolei ostatnie rewizje norm ISO 9001 oraz 
ISO 14001  z  2015  roku kładą duży nacisk 
na analizę ryzyka mogącego zaburzyć reali-
zowane procesy w organizacji. Organizacja 
powinna identyfikować potencjalne zagroże-
nia i określić sposób postępowania w celu ich 
eliminacji lub utrzymania na kontrolowanym 
poziomie. Dodatkowo obie normy podkreślają 
rolę przywództwa – na wszystkich poziomach 
zarządzania – jako narzędzia ustalania jed-
ności celu i kierunków działania oraz stwa-
rzania warunków, w których pracownicy są 
zaangażowani w osiąganie tych celów. 

Wdrażana obecnie w  spółkach Grupy 
PBG, ISO  45001, która zastąpi obowiązują-
cą polska normę PN-N-18001, to od dawna 
zapowiadana norma ISO w  zakresie BHP. 
Struktura normy jest identyczna, jak norm 
ISO 9001 i 14001 z 2015 roku, co daje nam więk-
szą płaszczyznę integracji wymagań. Norma 
kładzie duży nacisk na kwestię raportowania 
spełniania wymagań prawnych, wpisując się 
tym samym w obowiązujący już wymóg nad-
zoru nad wymaganiami prawnymi w zakresie 
ochrony środowiska. Norma podkreśla również, 
jak ważne jest, by w sprawy bezpieczeństwa 
pracy świadomie i aktywnie angażowali się pra-
cownicy wszystkich szczebli organizacyjnych. 

Wymagania i zasady w aktualnie obowią-
zujących normach ISO 9001:2015; ISO 14001: 
2015 oraz wdrażanej ISO 45001:2018, zostały 
opisane ze świadomością potrzeby posiadania 
przez organizacje narzędzia dającego możli-
wość sprostania gwałtownie zmieniającemu 
się otoczeniu, które jest zupełnie inne niż to, 
z czasów, kiedy powstawała pierwsza norma 
ISO 9001. Stąd wymóg ciągłego monitorowania 
kontekstu organizacji oraz bieżącego identy-
fikowania wymagań i oczekiwać stron zainte-
resowanych, którą już od dawna jest nie tylko 
klient. Istotne strony zainteresowane to takie, 
które stwarzają ryzyko dla zrównoważonego 
rozwoju organizacji. Naszym wyzwaniem jest 
określenie i  spełnienie oczekiwań istotnych 
stron zainteresowanych w celu zredukowania 
ryzyka oraz przyciągnięcie i zdobycie wsparcia 

istotnych stron zainteresowanych, od których 
może zależeć nasz sukces. 

Normy stopniowo ewoluują w kierunku my-
ślenia o organizacji w szerszym aspekcie. Zmu-
szają do analizowania potencjalnych zdarzeń, 
ukierunkowują się na tworzenie systemów 
proaktywnych, a nie reaktywnych (wychodze-
nie ponad oczekiwania klienta, identyfikowa-
nie ryzyk, wykorzystywanie szans). Zmierzają 
w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpo-
wiedzialnego biznesu. Odpowiedzialnego za ja-
kość, środowisko i bezpieczeństwo pracy. Takie 
są obecnie oczekiwania wobec nowoczesnych 
organizacji – takie są obecnie kierunki naszego 
rozwoju. 

ISO 45001:2018

ISO 9001:2008 

PN-N-18001:2004

ISO 9001:1994 

ISO 14001:2005

ISO 9001:2000

PN-N-18001:1999

ISO 14001:1996

ISO 9001:1987

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

2018

2015

2015

2008

2008

1994

2005

2000

1999

1996

1987

Międzynarodowy standard w zakresie systemów 
zarządzania BHP, który zastąpił polską normę 
PN-N-18001:2004

Niewielkie zmiany precyzujące niektóre pojęcia.

Znowelizowana pod względem technicznym.

Drobne zmiany w wymaganiach.

Norma pozwala zbudować System Zarządzania 
Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście 
procesowe.

Duże zmiany! Wprowadzenie, m.in. podejścia 
procesowego, elementy stałego doskonalenia, 
relacje z klientami, badanie satysfakcji klientów.

Polska norma zawierająca wymagania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pierwsza norma zawierająca wytyczne z zakresu 
systemu zarządzania środowiskowego.

Pierwsza norma z zakresu systemowego 
zarządzania jakością.

Zmiany w zakresie przebudowy struktury normy. 
Włączenie zarządzania ryzykiem do wymagań me-
rytorycznych. Wymóg identyfikowania kontekstu 
organizacji, identyfikacja stron zainteresowanych, 
analiza aspektów środowiskowych w cyklu życia.

Zmiany w zakresie przebudowy struktury normy. 
Włączenie zarządzania ryzykiem do wymagań me-
rytorycznych. Wymóg identyfikowania kontekstu 
organizacji, identyfikacja stron zainteresowanych, 
zarządzanie wiedzą.

ZAKRES ZMIAN ISO 
Tabela przedstawia 
zakres zmian w normach 
ISO na przestrzeni lat
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Jakie zmiany zaszły w Dziale Pełnomocni-
ka Zarządu ds. ZSZ w ostatnim czasie?

Monika Ziółkowska: Ostatnie dwa lata, to czas 
gruntownych zmian w naszym dziale. Zmienił 
się cały skład zespołu, a ja od stycznia 2018 roku 
jestem Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ. To dla 
mnie duże wyzwanie. Wcześniejsi Pełnomoc-
nicy, to osoby z wielkim doświadczeniem, do-
skonale znający procesy RAFAKO. Poprzeczka 
została wysoko ustawiona. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że obdarzono mnie sporym zaufaniem – 
a pracy i nowych pomysłów jest sporo.

Powiedziała Pani, że zmienił się cały skład 
zespołu?

Tak. Dziś razem ze mną zespół stanowią: Ga-
briela Krawiec – specjalista ds. ochrony środo-
wiska, Jan Wiecha – główny specjalista ds. ZSZ 
oraz Michał Wassel – specjalista ds. ZSZ. 

Specyfika naszej komórki jest taka, że 
każdy musi częściowo znać się na wszyst-
kim. Działamy zespołowo, wymieniamy się 
informacjami, zastępujemy się nawzajem. 
Mimo tego, każdy ma swoją „specjalizację”. 
Gabrysia Krawiec, jako specjalista ds. ochro-
ny środowiska, nadzoruje kwestie związane 
z zapewnieniem zgodności środowiskowej dla 
RAFAKO. Jan Wiecha zajmuje się nadzorem 
nad bazą ZSZ oraz koordynuje wdrożenia 
usprawnień, zwłaszcza w  obszarze infor-
matycznych rozwiązań dla systemu. Michał 
Wassel odpowiada za integrację systemową 
obszaru oil and gas, który w zeszłym, roku 

wszedł w zakres certyfikacji Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania.

Jakie stoją przed wami wyzwania? 

Na bieżąco prowadzimy wiele spraw: realizuje-
my audity wewnętrzne, aktualizujemy i zmie-
niamy razem z biznesem procedury, wdraża-
my projekty doskonalące w obszarach: oceny 
dostawców, bazy klientów, analizy ryzyka. I to 
wszystko jest elementem przygotowań – bo 
przed nami dwa najważniejsze dla systemu 
wydarzenia – recertyfikacja ZSZ oraz certyfi-
kacja w zakresie wymagań ISO 45001, dot. bez-
pieczeństwa i higieny pracy, planowane na 
październik br. Posiadane przez RAFAKO cer-
tyfikaty ISO, są naszą dumą. Warunkiem ich 
utrzymania jest coroczny audit nadzoru jed-
nostki zewnętrznej, a po 3 latach musimy pod-
dać się pełnej procedurze ponownej certyfikacji. 
Jednocześnie, chcemy poddać się certyfikacji 
według nowej normy – ISO 45001 (dot. syste-
mu zarządzania BHP), która zastąpi obowią-
zującą dotychczas polską normę PN-N-18001, 
która z racji wydania normy międzynarodo-
wej, zostaje wycofana.

Przy okazji, warto podkreślić, że systemy za-
rządzania, to tak naprawdę wszyscy pracow-
nicy, którzy realizując swoje codzienne obo-
wiązki, są częścią procesów, których efektem 
jest realizacja projektu / umowy. Wykonując 
swoją pracę w sposób „jakościowy”, mając na 
uwadze aspekty środowiskowe oraz przestrze-
gając zasad BHP, przyczyniają się do jakości 
końcowej naszego produktu.

Rozmowa z Moniką 
Ziółkowską, pełnomocnikiem 

zarządu ds. zintegrowanego 
systemu zarządzania, RAFAKO S.A. 

o zmianach jakie zaszły w dziale, zespole oraz 
wyzwaniach na najbliższy czas. Rozmawiała: 

Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja RAFAKO
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RAFAKO S.A. – rozpoczęcie budowy 
zbiornika LNG o pojemności 
30 tys. m3 w Finlandii.
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Przedsiębiorca, chcąc sprostać oczekiwaniom 
klienta, musi tanio, szybko i  wspierając go 
w decyzjach zaprojektować, opakować, dostar-
czyć żądany produkt wraz z usługami w okre-
sie gwarancyjnym. Ilość tych zadań i postulat 
taniości wskazuje, że w  sumie generuje się 
w całym cyklu znaczna liczba różnych ryzyk, 
szczególnie dla bardzo złożonych produktów, 
których wytworzenie trwa czasem kilka lat.

„ISO” poprzez systematyczne podejście i nało-
żenie pewnych ram oraz sposobu procedowania 
zawartego w normach pozwala, w sposób racjo-
nalny i pozbawiony emocji, według właściwie 
dobranych mierników i wskaźników, na analizę 
procesów zachodzących u wytwórcy. Mierniki 
i wskaźniki ustalamy sobie sami, ale można 
również zaczerpnąć je z istniejącej literatury 
lub w oparciu o wiedzę specjalistów. Mierniki 
i wskaźniki są bardzo wrażliwym elementem 
każdego procesu służącym do oceny jego efek-
tywności i ich dobór wymaga bardzo rozległej 
wiedzy, a w szczególności znajomości procesów 
w naszym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwo wy-
paczyć proces przez złe jego sparametryzowanie.

Dobrze skonstruowany w firmie system po-
wiązań procesowych pozwala na eliminację 
zbędnych działań, optymalizację sposobów 
postępowania oraz niejednokrotnie „odcza-

rowuje” powszechne w firmie nawyki i wska-
zuje miejsca poszukiwania korzyści. Wszystkie 
procesy w firmie powinny być z jednej strony 
klarowne i standardowe, a z drugiej strony 
pozwalać firmie na elastyczne dostosowanie 
się do szybko zmieniającego się rynku i pre-
ferencji klienta. Jest to poważna sprzeczność, 
której pokonywanie jest codziennym zajęciem 
zarządzających i uczestników procesów budu-
jących wartość dodaną w firmie.

Godzenie tych dwóch przeciwstawnych 
postulatów jest głównym źródłem ryzyka 
w przedsiębiorstwie. Ryzyko wewnątrz pro-
cesowe jest trudno mierzalne, jednak jego 
materializacja może być bardziej kosztowna 
niż ryzyka polityczne, walutowe, prawne i inne 
pojawiające się w otoczeniu firmy. System za-
rządzania wg. norm ISO służy głównie do świa-
domego zarządzania ryzykiem, godzenia po-
trzeby zachowania witalności i elastyczności 
przedsiębiorstwa z koniecznością zapewnienia 
powtarzalności i transparentności procesów, 
i w efekcie uzyskaniu wysokiej jakości produk-
tów i usług. „ISO” pozwala na okiełznanie ryzyk 
generowanych w organizacji oraz częściowo 
ryzyk wynikających z interakcji z otoczeniem.

Zdecydowana większość produktów, jakie 
RAFAKO sprzedało w swojej 70-letniej historii 

Jakość procesu jest wynikiem szacunku 
do czyjejś oraz własnej pracy.

Tekst: Mirosław Koziarski, kierownik ds. rynku, RAFAKO S.A.

ZARZĄDZANIE 
PROCESAMI
jako narzędzie nadzoru nad ryzykami
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zawierała w sobie wiedzę: jak zaprojektować, 
jak wyprodukować, jak dostarczyć, wybudo-
wać, uruchomić i oczywiście jak to wszystko 
zorganizować, tak żeby na końcu klient był 
zadowolony no i oczywiście wszystko z korzyś-
cią dla RAFAKO!

Klient oczekuje dzisiaj, że dostawca będzie 
mógł przedstawić certyfikat ISO wystawio-
ny przez wiarygodnego audytora, który to 
certyfikat upewni go, że zamawia w dobrej, 
dobrze zorganizowanej i zarządzanej firmie. 
Certyfikaty ISO są dzisiaj niezbędne w rela-
cjach gospodarczych pomiędzy różnymi pod-
miotami i pełnią funkcję gwarancji, że współ-
praca z posiadaczem tych certyfikatów nie 
wnosi ryzyka w projekt, że partner, dostawca 

lub poddostawca jest przewidywalny, że po-
rusza się w obszarze tych samych war-

tości, że można się z nim porozumieć. 
Jest to często niedostrzegany na co 

dzień aspekt systemu ISO, a jest to 
aspekt kluczowy.

Na ogół zapomina się o tym, 
że „ISO” ma potencjał eliminacji 
sporej części ryzyka wnoszone-
go przez kooperujące z nami 
firmy. Certyfikat, to jedynie do-
kument, ale posiada on znacz-

ną wartość w oczach poważnie traktujących 
system ISO naszych klientów. System ISO daje 
również szanse i  możliwość autentycznego 
doskonalenia organizacji i optymalizowania 
jej struktur opartej o racjonalne przesłanki. 
Jednocześnie ISO nie narzuca sposobu, w jaki 
firma ma być zorganizowana i zarządzana. 
ISO daje organizatorom procesów bardzo 
duży margines i  swobodę w  kształtowaniu 
przedsiębiorstwa i  procesów w  nim zacho-
dzących – wymaga jedynie myślenia i zdro-
wego, krytycznego podejścia do zauważanych 
w organizacji problemów. Trzeba też wykazać 
się pokorą w stosunku do skomplikowanych 
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 
i zdolnością przewidywania dalekosiężnych 
skutków wprowadzanych regulacji i ich wpły-
wu na funkcjonowanie całej firmy.

ISO jest oczywiście jedynie narzędziem, 
a sposób w jaki będziemy go używać, zależy 
od nas. Jest narzędziem spełniającym rolę at-
lasu i lustra na siłowni, gdzie można poćwiczyć 
i popracować nad swoją kondycją i sylwetką. 
Warto na owej siłowni wylać trochę potu. Je-
śli będziemy mieli wysportowaną sylwetkę 
i sprężysty krok, to przechadzki po rynku mogą 
okazać się bardzo interesującymi i dostarczyć 
sporo przyjemności.

ISO jest 
oczywiście 
jedynie 
narzędziem, 
a sposób 
w jaki 
będziemy 
go używać, 
zależy od 
nas.
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Oferta konsorcjum RAFAKO 
na 687 mln zł netto na budowę 
gazociągu „DN 1000 MOP 
8,4 MPa Pogórska Wola – Tworzeń” 
wybrana przez Gaz-System.

MIROSŁAW KOZIARSKI 
kierownik ds. rynku
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Co byłoby niemożliwe bez Działu 
Normalizacji?

Niemożliwe byłoby centralne zaopatrze-
nie w normy i przepisy wszystkich działów 
RAFAKO łącznie z  Zakładem Elektrofiltrów 
Pszczyna. W przypadku indywidualnych za-
kupów norm mogłyby zdarzać się dublowania 
zakupów.

Niemożliwe byłoby utrzymywanie wzorco-
wego kompletu aktualnych norm i przepisów 
technicznych.

Niemożliwe byłoby utrzymywanie komple-
tu tłumaczonych norm i przepisów technicz-
nych. W przeszłości zdarzało się dublowanie 
zlecania do tłumaczeń.

Niemożliwe byłoby utrzymywanie i stałe 
uzupełnianie Kodowanego Katalogu Mate-
riałów Standardowych (KKMS).

Niemożliwe byłoby sprawdzanie List czę-
ści i WTWiO w Kartach Emisji Dokumentacji 
pod względem aktualności norm i indeksów 
materiałowych.

Niemożliwa byłaby aktualizacja norm i dy-
rektyw na wnioski zainteresowanych użyt-
kowników norm lub aktualizacja wykazów 
norm i dyrektyw dołączanych do kontraktów 
na wniosek zainteresowanych działów (wy-
kazy takie zawierają bardzo często po kilka-
set norm).

Do czego można porównać prace Zespołu 
Normalizacji i Przepisów technicznych 
w RAFAKO?

Trudno porównać Zespół Normalizacji do prac 
jakiegokolwiek innego działu naszej Spółki 
w całości. 

Rozmowa z panem Stanisławem Dąbkiem, kierownikiem 
Zespołu Normalizacji i Przepisów Technicznych TU3.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja RAFAKO; Zdjęcia: Artur Wierzbicki, 
RAFAKO S.A.

DZIAŁALNOŚĆ 
NORMALIZACYJNA 
W RAFAKO
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W pewnym zakresie Zespół Normalizacji 
można porównać do:
• biblioteki (wypożyczenie norm i  przepi-

sów – luźna analogia, bo sami też jesteśmy 
użytkownikami norm, np. przy tworzeniu 
KKMS);

• działu koordynującego – przy tworzeniu 
Zakładowych Norm Technicznych (ZN);

• działu zakupów – centralne zaopatrywanie 
w normy i przepisy techniczne;

• komórki indeksowej – tworzenie Kodowa-
nego Katalogu Materiałów Standardowych;

• funkcji kontrolnej – sprawdzanie stosowa-
nia aktualnych norm w różnych dokumen-
tach;

• archiwum – archiwizacja nieaktualnych 
dokumentów (normy, przepisy, warunki 
techniczne), niezbędnych przy remontach 
starych kotłów.

Zakładowe Normy Techniczne (ZN) są 
częścią „know-how” firmy. Czy istnieją 
przypadki, kiedy mogą być ujawniane?

Tak. Zakładowe Normy Techniczne można po-
dzielić na takie, które rzeczywiście gromadzą 
wiedzę firmy jak wykonuję się niektóre urządze-
nia (np. Walczaki spawane, wytwarzane zgod-
nie z Dyrektywą Nr 2014/68/UE (PED), Regene-
racyjne obrotowe podgrzewacze powietrza. 
Wymagania i badania), na takie które nie 
mają wpływu na ujawnienie własnych 
technologii (np.  Tabliczki fabrycz-
ne. Tabliczka znamionowa kotła 
parowego) oraz na takie, które 
wręcz powinny być znane po-
tencjalnym klientom (np. Pro-
mienie gięcia rur stosowane 
w RAFAKO S.A. Wymiary). 

DOKUMENTACJA 
Jeden z wielu indeksów 

dokumentów przecho-
wywanych w Dziale 

Normalizacji

24
LIPCA 

2018

Konsorcjum RAFAKO S.A. i ENERGA 
Serwis Sp. z o.o. podpisały z 
Energa Wytwarzanie S.A. umowę 
na „Budowę Instalacji Odsiarczania 
Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B”.
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Znam przypadki, że właśnie ta ZN 
była przekazywana do firmy Valmet do 
Finlandii. Przy podzlecaniu wykonania 
urządzenia do innej firmy i przekazywaniu 
normy ZN, Zespół Normalizacji zaleca dołącze-
nie klauzuli, że zabronione jest przekazywanie 
jej osobom trzecim, gdy są przeciwskazania.

W jakim celu RAFAKO jest reprezentowane 
w instytucjach zewnętrznych?

Wynika to z zasad „normalizacji dobrowolnej”, 
w której użytkownicy norm sami tworzą nor-
my, bądź mają wpływ na treść norm poprzez 
opiniowanie projektów norm lub zmian do 
norm. Wpływając na treść norm firma dba 
o własne interesy.

Które z zadań było najbardziej wymagające?

Muszę zaznaczyć, że w Zespole Normalizacji 
pracuję od roku 2004. Wcześniej, od 1978 roku 

pracowałem w Dzia-
le Energetyki Jądrowej 

i Biurze Projektowym. Samo 
przejście z Biura Projektowego 

do Zespołu Normalizacji było trud-
ną sprawą, ponieważ nastąpiła całkowita 
zmiana charakteru pracy i  zupełnie inne 
zasady pracy. Zadania realizowane w  Ze-
spole Normalizacji miały różną trudność. 
Skomplikowanym przykładem jest uzgod-
nienie ZN-1310-012 „Dokumentacja tech-
niczna. System numeracji dokumentacji 
urządzeń produkowanych i dostarczanych 
przez RAFAKO S.A. Nazwy i zasady tworze-
nia numeracji dokumentacji”. Do roku 2012 
stosowane były dwa odrębne systemy nume-
racji dokumentacji: jeden dla kotła i urządzeń 
kotłowych oraz urządzeń dla elektrofiltrów, 
drugi system dla urządzeń instalacji odsiar-
czania i odazotowania spalin (IOS). 

Gdy zapadła decyzja prezesa o  koniecz-
ności dokonania kompilacji dwóch różnych 

PRACOWNICY 
Pracownicy Działu 
Normalizacji: od le-
wej Tomasz Małecki, 
Stanisław Dąbek i Jan 
Gułaj

1
SIERPNIA 

2018

Podpisanie przez RAFAKO S.A. umowy 
na modernizację IOS na blokach 
nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełcha-
tów. Wartość kontraktu: 181 600 000 zł
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systemów numeracji dokumentacji, w pierw-
szej chwili wydawało się to niemożliwe. Nie 
dość, że te urządzenia nie mają ze sobą nic 
wspólnego w sensie zadań w instalacji w elek-
trowni, to mówiąc skrótowo, pierwszy system 
miał układ „pionowy” i bazował na zespołach 
kotła i elektrofiltru, drugi system miał układ 

„poziomy” i  bazował na urządzeniach tech-
nologicznych instalacji. Trzeba podkreślić, 
że zadanie dotyczyło wielu działów RAFAKO, 
ponieważ system numeracji dokumentacji ma 
wpływ na systemy komputerowe, rozliczenia 
projektów przez dział finansowy, podział na 
zespoły wysyłkowe, itp.

Jak sobie przypominam, w tym zadaniu 
brało udział 12 osób z całej firmy. Spotkania 
odbywały się na sali z ekranem, na którym 
wyświetlona norma była modyfikowana punkt 
po punkcie. Pierwsze spotkania były zupełnie 
nieefektywne, dreptano w miejscu i szukano 
metody połączenia niekompatybilnych sy-
stemów. Dopiero gdy w Zespole Normalizacji 
powstał pomysł dołożenia dodatkowej rubry-
ki wiążącej te systemy, prace nabrały właści-

70 lat przedsiębior-
stwa to piękny jubile-
usz. Życzę, by firma 
RAFAKO S.A. stale utrzy-
mywała się na rynku 
krajowym i światowym, 
dawała zatrudnienie 
lokalnej społeczności, 
pokonywała wszelkie 
trudności pojawiające 
się w energetyce i była 
silnym graczem w zdo-
bywaniu kontraktów.

28
SIERPNIA 

2018

Podpisanie przez RAFAKO S.A. 
kontraktu na zabudowę instalacji 
odazotowania dla bloku numer 5  
w Elektrowni Połaniec.
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wego tempa. Po kilku miesiącach 
norma zakładowa była gotowa do 
zatwierdzenia.

Czego życzy Pan RAFAKO z okazji 
jubileuszu 70-lecia?

70 lat przedsiębiorstwa to piękny jubileusz. Ży-
czę, by firma RAFAKO S.A. stale utrzymywała 
się na rynku krajowym i światowym, dawała 
zatrudnienie lokalnej społeczności, pokonywa-
ła wszelkie trudności pojawiające się w ener-
getyce i była silnym graczem w zdobywaniu 
kontraktów. Życzę żeby nie zabrakło dobrych 
specjalistów we wszystkich działach, a dobra 
współpraca dawała dobre wyniki. Będąc na 
emeryturze, chciałbym słyszeć same dobre 
wieści o firmie, w której spędziłem całe zawo-
dowe życie.

Dziękuję za rozmowę.

Działy, które korzystają z pracy Zespołu Normalizacji i Przepisów Technicznych

Biuro Projektowe, Biuro Technologiczne (technolodzy, 
spawalnicy, metalurdzy), Biuro Kontroli Jakości, Działy 
Zakupowe, Magazyn Materiałów, Biura Handlowe

Biuro Projektowe, Biuro Technologiczne, Komórka indeksowa, 
Sekcja Bilansowania Materiałowego, Magazyn Materiałów

Żadna norma zakładowa nie powstała jako samodzielne 
opracowanie dokumentu przez Zespół Normalizacji. 
Zgodnie z definicją, jest to dokument uzgodniony pomiędzy 
zainteresowanymi działami. W temacie poszczególnych norm 
jest zawsze jakiś dział wiodący. Zatwierdzone dokumenty 
w wersji papierowej znajdują się w Zespole Normalizacji. Wersja 
elektroniczna ZN jest zamieszczana w bazie „Dokumenty 
normalizacyjne” w systemie LOTUS i jest dostępna dla każdego 
pracownika posiadającego dostęp do systemu LOTUS.

WYPOŻYCZANIE NORM 
I PRZEPISÓW TECHNICZNYCH

KORZYSTANIE Z KODOWANEGO 
KATALOGU MATERIAŁÓW 
STANDARDOWYCH (KKMS)

WYPOŻYCZANIE 
ZAKŁADOWYCH NORM 
TECHNICZNYCH (ZN)

30
SIERPNIA 

2018

Nowa Polityka ZSZ 
i Księga ZSZ w RAFAKO S.A
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Utrzymywanie wzorcowego kompletu aktualnych 
norm;

Utrzymywanie kompletu starych dokumentów 
normalizacyjnych;

Wypożyczanie norm zainteresowanym 
pracownikom;

Uzgadnianie warunków technicznych (WT) 
wspólnie z działami technicznymi z Urzędem 
Dozoru Technicznego i przedkładanie ich hutom, 
np. dotyczących wytwarzania rur specjalnych, 
odkuwek itp.

Zaopatrywanie zakładu w aktualne Polskie Normy 
(PN, BN, ZN obce);

Zaopatrywanie zakładu w aktualne zagraniczne 
normy (ISO, RWPG, DIN, DGL, BS.A.NOR, inne);

Tworzenie własnych norm technicznych dla 
obszarów techniki, które nie były regulowane 
przez normy krajowe i zagraniczne;

Sprawdzanie dokumentacji technicznej 
i zapotrzebowań materiałowych pod kątem 
aktualności norm;

Główne potrzeby, które miały wpływ na powołanie Działu Normalizacji
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RAFAKO podjęło się kształcenia zawodowe-
go młodzieży w roku 1958. Trzy lata później 
w swoich strukturach organizacyjnych zało-
żyło szkołę o nazwie „Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa Fabryki Urządzeń Kotłowych FUT”. 
W 1974 roku technikum wieczorowe, a rok 
później – technikum dzienne Fabryki Kotłów 
RAFAKO S.A. W 1981 roku został utworzony 
Zespół Szkół Zawodowych RAFAKO. Kształce-
nie w Zasadniczej Szkole Zawodowej od 1958 
do 2000 roku ukończyło 2672 uczniów.

W 2000 roku w wyniku przemian gospodar-
czo-ustrojowych, trudnej sytuacji Firmy oraz 
reformy oświaty, rafakowska Szkoła została 
zamknięta. Jednak w 2007 roku RAFAKO S.A. 
powróciło do tradycji kształcenia fachowców 
na miarę swoich potrzeb i podjęło działania 
na rzecz reaktywacji kształcenia zawodo-
wego (dualnego), tworząc Odział Szkolenia 
Zawodowego. Powstał on z myślą o szkoleniu 
młodych osób chcących zdobyć kwalifikacje 
w zawodzie ślusarza, z dodatkowymi upraw-
nieniami spawacza, by po ukończeniu trzylet-
niej nauki zawodu zasilili kadrę pracowników 
Zakładu.

Trzyletni okres nauki w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej jest połączony z umową o pracę – 
nauką w celu przygotowania zawodowego. 

Uczniowie tym samym otrzymują status 
pracownika młodocianego. Cały okres nauki 
wlicza się do stażu pracy.

System kształcenia zawodowego dualnego, 
przy wspólnym zaangażowaniu sfery środo-
wisk szkolnictwa i przedsiębiorców, pozwala 
na wykształcenie pracownika na miarę ocze-
kiwań pracodawców. Pozwala dostosować 
kwalifikacje i kompetencje do potrzeb rynku 
pracy, co znalazło potwierdzenie w Projekcie: 

„Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020” 
oraz Projekcie: „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020”. Ponadto szkoła została uznana 
w projekcie „Pracodawca dla szkoły, szkoła dla 
pracodawcy” – budowa trwałych i efektyw-
nych fundamentów współpracy w ramach du-
alnego systemu kształcenia pomiędzy CKZiU 
Nr 2 „Mechanik” a RAFAKO S.A. za „Dobrą 
praktykę” w  konkursie „Szkoła zawodowa 
najwyższej jakości” 2017.

Rafakowski model kształcenia to długofalo-
wa polityka personalna. To gwarancja pozyska-
nia fachowców o określonych umiejętnościach 
i wiedzy potrzebnej dla zakładu. Taki pracow-
nik posiada już trzyletni staż pracy w firmie, 
zna specyfikę pracy. RAFAKO S.A. organizuje 

Przez większość czasu swojego istnienia na rynku 
RAFAKO prowadziło działalność szkoleniową, 
przygotowując kolejne pokolenia fachowców.

Tekst: Na podstawie pracy podyplomowej Doroty Gurk, 
specjalisty Oddziału Szkolenia Zawodowego w RAFAKO S.A.
Zdjęcia: Jerzy Lis, RAFAKO S.A.

TRADYCJA SZKOLENIA 
SPECJALISTÓW
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„Rafakowski” model 
kształcenia to dłu-
gofalowa polityka 
personalna. To gwa-
rancja pozyskania 
fachowców o określo-
nych umiejętnościach 
i wiedzy potrzebnej 
dla zakładu. Taki 
pracownik posiada 
już trzyletni staż 
pracy w firmie, zna 
specyfikę pracy.

NAGRODY
Nagrodzeni w konkursie na najlepiej spawającego ucznia „Złota Przyłbica”, 
od lewej stoją: Przemysław Sosna, Andrzej Palica i Tomasz Błaszczok

7
WRZEŚNIA 

2018

Gala Energetyka i rozpoczęcie 
uroczystych obchodów 
70-lecia RAFAKO S.A.



144 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne 

SZKOŁA
Absolwenci klas trzecich wraz z przedstawi-
cielami dyrekcji szkoły i dyrekcji ZPK Rafako

pracownikom młodocianym szereg dodat-
kowych bezpłatnych kursów – szkoleń, które 
odbywają się w  ramach praktycznej nauki 
zawodu bądź zajęć pozalekcyjnych. W  ten 
sposób firma niejako kreuje model i kompe-
tencje swojego przyszłego pracownika. Dla 
pracowników młodocianych, którzy osiągają 
bardzo dobre wyniki w nauce z zakresu przed-
miotów teoretycznych w szkole i praktycznej 
nauki zawodu w  firmie, fundowane są na-
grody. Firma dzięki prowadzeniu na swoim 
obszarze praktycznej nauki zawodu, uzyskuje 
stały dopływ młodej kadry fachowców – za-
wodowców. Praktycznie 100% spawaczy to 
ludzie, którzy są absolwentami szkoły zawo-
dowej, bądź ukończyli szkolenie spawalnicze 
w ramach kursów spawalniczych odbytych 
w ośrodku szkolenia zawodowego.

30
PAŹDZIERNIKA 

2018

Powołanie przez Radę Nadzorczą Jerzego 
Wiśniewskiego na stanowisko prezesa 
RAFAKO S.A. W skład Zarządu na stano-
wiska wiceprezesów weszli Agnieszka 
Wasilewska-Semail i Jarosław Dusiło.

RAFAKO S.A. organizuje pracownikom 
młodocianym szereg dodatkowych bezpłatnych 
kursów – szkoleń, które odbywają się w ramach 
praktycznej nauki zawodu, bądź zajęć 
pozalekcyjnych.

Piotr Widok
Absolwent z 2018 r., zwycięzca konkursu o „Złotą przyłbicę”

Szkołę poleciłbym każdemu, kto interesuje się ślusarką 
i  spawaniem. Bardzo miło wspominam czas spędzony 
w szkole i instruktorów, którzy fajnie uczyli. Pierwsze miej-
sce, które otrzymałem w konkursie „Złota Przyłbica”, dodat-
kowo zobowiązywało, kiedy przyszedłem do pracy. Przez 
cały pierwszy rok byliśmy wdrażani przez starszych stażem 
spawaczy. Na praktykach uczyliśmy się podstaw, a w pracy 
już bardziej skomplikowanej, profesjonalnej techniki. Dzię-
kuję nauczycielom za przekazaną wiedzę i kolegom z pracy 
za dalszą naukę i dzielenie się doświadczeniem.
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Uczniowie OSZ RAFAKO S.A.
Wypowiedź po wizycie na budowie w Jaworznie

Sprowadziła nas ciekawość zobaczenia bloku, który 
wykonywany jest także na produkcji u nas w Racibo-
rzu, w RAFAKO. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy 
tutaj przyjechać jako uczniowie i również pracow-
nicy, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W szkole 
jest super. Takie możliwości, jakie nam daje RAFAKO, 
są wyjątkowe. Myślę, że nie ma drugiej takiej szko-
ły na Śląsku. Jesteśmy dumni i chcielibyśmy także 
w przyszłości przyczynić się do budowy tego typu 
obiektów, żeby też odczuwać dumę.

Dawid Libowski
Absolwent z 2010 r.

Uczyliśmy się na warsztatach, na wydziałach mogliśmy po-
oglądać „z czym to się je”. Warto było jeździć po wydziałach, 
by się doszkalać. Brygadziści pokazywali nam tajniki pracy 
ślusarskiej i spawalniczej. Ponadto wspominam organizo-
wane wycieczki do huty w Katowicach i elektrowni w Ryb-
niku, gdzie miałem możliwość zobaczenia kotłów, które 
aktualnie pracują. Swoją pracę spawacza postrzegam jako 
część większej całości, cegiełkę w większym przedsięwzięciu.

Firma dzięki 
prowadzeniu na 
swoim obszarze 
praktycznej nauki 
zawodu, uzyskuje 
stały dopływ 
młodej kadry 
fachowców – 
zawodowców.

18
LISTOPADA 

2018

Premierowy pokaz E-busa.

NAGRODY
Szkoła otrzymała dyplom w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, Certyfikat Pracodawca Jutra 
2016, a także została laureatem Konkursu na Pracodawcę Roku 2016 organizowanego przez PARP. Została także 
wyróżniona w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2018 rok



146 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne 

Kolejny z cyklu organizowanych przez RAFAKO 
wykładów dla studentów wyższych uczelni 
w całej Polsce tym razem odbył się w Łodzi.

Tekst: Janusz Rydzak, główny specjalista, Fundacja RAFAKO
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A.

O RAFAKO NA 
POLITECHNICE

Łódź zazwyczaj kojarzy nam się z ulicą Piot-
rkowską lub Manufakturą. Moje wspomnie-
nia z Łodzi to „Ochotniczy” Hufiec Pracy, na 
który zostaliśmy dobrowolnie wysłani jako 
uczniowie Technikum Mechanicznego w Raci-
borzu. A dzisiaj… to oczywiście wieloletnia już 
współpraca w zakresie prowadzonych przeze 
mnie wykładów na wyższej uczelni.

Dzięki naszej inicjatywie i uprzejmości 
Dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych 
Politechniki Łódzkiej zostałem poproszony 

o poprowadzenie wykładów dla studentów 
III  roku. Tematyka dotyczyła nowoczes-
nych rozwiązań oferowanych przez spółkę 
RAFAKO  S.A. w  zakresie kotłów oraz urzą-
dzeń ochrony środowiska. W szczególności 
omówiona została przeze mnie inwestycja 
z kotłem BP-2450 (blok 910MW) w Elektrowni 
Jaworzno. Słuchaczy bardzo interesowała 
konstrukcja samego kotła oraz przynależ-
nych instalacji odsiarczania, odazotowania 
i odpylania spalin.

21
LISTOPADA 

2018

Wybór oferty RAFAKO S.A. 
jako najkorzystniejszej 
dla wykonania inwestycji 

„Budowa Tłoczni Kędzierzyn”.
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Bardzo ciekawym, poruszonym podczas 
zajęć tematem okazała się zrealizowana 

„pod klucz” inwestycja w  zakresie dostawy 
pod klucz nowej elektrociepłowni w  Zakła-
dach Azotowych Kędzierzyn. Uzupełnieniem 
programu studiów był również wykład, któ-
ry przybliżył konstrukcję oraz technologię 
spalania w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, 
wraz z opisem podstawowych sylwetek tego 

typu jednostek kotłowych. Niezależnie w ra-
mach wstępu zaprezentowałem ogólną ofertę 
RAFAKO Grupa PBG.

W trakcie zajęć grupa około 40 osób otrzy-
mała Specjalne „Ogniwo” 2/4 Jaworzno 
blok 910  MW oraz materiały w  postaci no-
tesów,  długopisów a także folderu Sylwetki 
Kotłów. Tradycyjnie na zakończenie zajęć, 
w  ramach sprawdzianu, studenci otrzyma-
li do wykonania proste ćwiczenie z zakresu 
objętego programem studiów – niestety naj-
większą trudność sprawiała tutaj… tabliczka 
mnożenia. Pierwsza z osób, które wykonały 
poprawnie ćwiczenie, została nagrodzona 
drobnym firmowym gadżetem.

Myślę, że wykłady bardzo się studentom po-
dobały, czego dowodem były gromkie brawa, 
jakie otrzymałem na zakończenie zajęć.

W trakcie zajęć grupa około 40 osób otrzy-
mała Specjalne „Ogniwo” 2/4 Jaworzno blok 
910 MW oraz materiały w postaci note-
sów, długopisów a także folderu Sylwetki 
Kotłów.

JANUSZ RYDZAK
Zajęcia ze studentami III roku

OD REDAKCJI
Wykłady prowadzone 
przez Grupę PBG na 
uczelniach odbywają się 
od lat. Tylko w tym roku 
poza Politechniką Łódzką 
gościliśmy także na Poli-
technice Krakowskiej, Po-
litechnice Wrocławskiej 
i Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technolo-
gicznym w Szczecinie.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 
Na sąsiedniej stronie 

widok kampusu uczelni
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2 października 2014 
Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes RAFAKO, 
została odznaczona przez Ministra Gospodarki 
odznaczeniem państwowym „Zasłużony 
dla rozwoju energetyki”. Wyróżnienie jest 
uhonorowaniem dotychczasowej współpracy na 
rzecz energetyki w sektorze bankowym. [1]

2 października 2014 
RAFAKO S.A. otrzymało nagrodę za najwyższą 
jakość usług świadczonych na rzecz wieloletnie-
go klienta – koncernu Valmet z Finlandii. 

13 października 2014 
RAFAKO S.A. otrzymało dyplom uznania od UDT 
i Ministerstwa Gospodarki sygnowany przez 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospo-
darki Janusza Piechocińskiego i Prezesa Urzędu 
Dozoru Technicznego, Mieczysława Borow-
skiego, za efektywną współpracę w obszarze 
minimalizowania ryzyka eksploatacji urzą-
dzeń technicznych, utrzymywanie wysokiego 
standardu bezpieczeństwa technicznego oraz 
wkład w stabilny rozwój polskiej gospodarki.

27 listopada 2014 
RAFAKO S.A. laureatem rankingu UDT „Lider 
bezpieczeństwa technicznego 2014”. RAFAKO zo-
stało wyróżnione w kategorii Wytwórca. Nagrody 
wręczono podczas konferencji „Nauka i technika, 
gospodarka – doświadczenia i perspektywy”, jej 
organizatorem był Urząd Dozoru Technicznego. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem pełnił 
Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Gospodarki. [2]

1

2

3

15
LUTEGO 

2019

Umowa za 168,7 mln złotych 
na budowę tłoczni Kędzierzyn 
dla konsorcjum RAFAKO.
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18 grudnia 2014 
Wręczono nagrody dla zespołu RAFAKO S.A. 
realizującego IMOS Wrocław, za zajęcie I miejsca 
w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy  

„Buduj bezpiecznie”. [3]

31 maja 2015 
Złota odznaka Polskiego Związku Zapaśnicze-
go dla RAFAKO S.A. za wieloletnią współpracę 
i wspieranie, wręczona podczas Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów 
w zapasach w stylu wolnym, Gmina Rudnik 
(okolice Raciborza).

9 października 2015 
Statuetka Czarodziejskiego Drzewa dla Fundacji 
PBG, RAFAKO i Dworu w Smólsku. [4]

5 listopada 2015 
RAFAKO Grupa PBG nagrodzona statuetką 

„Przyjaciel Fundacji” przez Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. [5]

2 marca 2016 
Wręczenie odznaczeń państwowych nadanych 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zasłu-
żonym pracownikom RAFAKO S.A. Odznaczeni 
to: Wacław Linkiewicz, Jerzy Majnusz, Antoni 
Paliświat, Henryk Rabczuk i Piotr Urlich.

19 października 2016 
Wyróżnienie Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy 
dla RAFAKO S.A., przyznawaną przez Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy. [6]

24 listopada 2016 
Tytuł najlepszego pracodawcy w województwie 
śląskim dla RAFAKO S.A. [7]

6 grudnia 2016 
Tytuł „Pracodawca Jutra” dla RAFAKO S.A. [8]

29 czerwca 2017 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO S.A. 
otrzymał nagrodę w konkursie „Szkoła Zawodowa 
Najwyższej Jakości 2017” za „dobrą praktykę”. [9]

24 sierpnia 2017 
RAFAKO S.A. nagrodzone w konkursie 
Modernizacja Roku.

4

5

6

7

8

9
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9 października 2017 
RAFAKO S.A. laureatem Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju 2017 za projekt 
POLYGEN.

26 października 2017 
Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” dla Joachima 
Huwera, Dyrektora Projektu Jaworzno III.

30 listopada 2017 
Nagroda „Inspiratorzy Biznesu 2017” dla prezes 
Agnieszki Wasilewskiej-Semail. [10]

10 kwietnia 2018 
Statuetka Sukces Roku dla prezes Agnieszki 
Wasilewskiej-Semail. [11]

13 kwietnia 2018 
Drugie miejsce dla prezes Agnieszki Wasilewskiej-
Semail w rankingu „Harvard Business Review” 

„Najskuteczniejsi prezesi 2017”. [12]

6 czerwca 2018 
Tytuł i statuetka „Kobieta w Logistyce 2017” 
dla Doroty Borowskiej, kierownika realizacji 
dostaw budowy bloku energetycznego 
910 Jaworzno. [13]

6 listopad 2018 
Wyróżnienie Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej 
Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

5 grudzień 2018 
Tytuł Fabryka Roku dla Zakładu Produkcji Kotłów 
RAFAKO S.A. w kategorii energetyka.

13 grudzień 18 
Nagroda Róża Energetyki IGEOS dla wiceprezes 
RAFAKO, Agnieszki Wasilewskiej-Semail. [14]

11 maja 2019
Nagroda Polskie Gepardy 2019 dla RAFAKO SA 
zwycięzcy rankingu „Wprost” 200 Największych 
Polskich Firm.

11 czerwca 2019 
W konkursie „Polski Przedsiębiorca 2018 Gazety 
Polskiej Codziennie” w kategorii filantrop nagro-
da dla Małgorzaty Wiśniewskiej, Fundacja Rafako 
i Jerzego Wiśniewskiego, założyciela i prezesa 
PBG oraz prezesa RAFAKO. [15]

10

11

12

13

14

15
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O nas 

Fundacja RAFAKO, jeszcze do niedawna Fun-
dacja PBG, jest fundacją korporacyjną. Jej mi-
sją jest wdrażanie dobrych praktyk opartych 
na statutowych założeniach Fundacji, które 
odnoszą się do najważniejszych sfer naszego 
życia (zdrowie, sport, kultura, nauka, rozwija-
nie talentów itp.). Rolą Fundacji jest kreowanie 
swoistej strategii społecznego zaangażowania 
Grupy PBG. Niewątpliwie jest ona odzwiercied-
leniem wrażliwości społecznej, a także obywa-
telskiej i patriotycznej postawy biznesu.

O projekcie
Projekt KOSSAKOWIE powstał z  inicjatywy 
Państwa Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich. 
Jego celem było pokazanie cennego i wartoś-
ciowego zbioru dzieł Juliusza i Wojciecha Kos-
saków jak najliczniejszej społeczności polskiej 
w Polsce i Europie. Projekt został zrealizowany 
dzięki wielkiej motywacji i profesjonalnemu 
zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy 
Fundacji RAFAKO oraz owocnej współpracy 
z Panią Elizą Ptaszyńską, historykiem sztu-

Tak wspaniałej wystawy nie było jeszcze w Raciborzu. Miasto 
dostąpiło tego zaszczytu, a miejscem, w którym zagościła Wystawa 
i które podkreśliło świetność malarstwa Kossaków, okazał się 
piękny Pałacyk Myśliwski, należący do Spółki RAFAKO. 

Tekst: Lidia Prętka, manager PBG Gallery, Fundacja RAFAKO
Zdjęcia: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji RAFAKO

KOSSAKOWIE 
W RACIBORZU

ki, kustoszem Muzeum Okręgowego w  Su-
wałkach. Zamiar zorganizowania wystawy 
KOSSAKOWIE, wystawy najpiękniej dobranych 
dzieł dwóch wielkich malarzy polskich z kolek-
cji muzealnych jak i prywatnych, spotkał się 
z uznaniem i poparciem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa wpisała 
się w jubileuszowy rok 100-lecia Niepodległo-
ści. Pod Narodowym Patronatem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, 
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malarstwo Juliusza i  Wojciecha Kossaków 
zostało zaprezentowane w Muzeum Polskim 
w  Rapperswil, w  Szwajcarii. Następnie wy-
stawa odwiedziła Francję, Bibliotekę Polską 
w Paryżu, jedną z najstarszych instytucji na 
świecie, poświęconych kulturze polskiej. Wę-
drując po Europie, w ramach Europejskiego 
Roku Dziedzictwa Narodowego, w listopadzie 
2018 roku dzieła obu Kossaków pokazane zo-
stały w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

Zachwyt i uznanie dla kunsztu ma-
larstwa Kossaków wpisane zostały do 
pamiątkowych ksiąg tych niezwy-
kłych miejsc polskiego dziedzictwa 
kulturowego poza ojczyzną.

Dostojny Jubileusz  
i Wystawa Wielkich Artystów
Nie dziwcie się, Szanowni Państwo, 
wielkim literom, bo warto podkre-

26
LUTEGO

2019

RAFAKO wygrało przetarg 
na budowę Muzeum Pamięć 
i Tożsamość w Toruniu.
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ślić wagę tych wydarzeń, które miały miejsce 
tylko raz – w tym jubileuszowym roku – i na 
trwale zapiszą się w bogatej historii Spółki 
Rafako Grupa PBG. 

Jubileusz
70 lat istnienia polskiego przedsiębiorstwa, 
kilkadziesiąt lat budowania marki dawnej 
Raciborskiej Fabryki Kotłów „Rafako”, od 
wielu lat generalnego wykonawcy bloków 
energetycznych, oferującego własne roz-
wiązania technologiczne, lidera w produkcji 
urządzeń w sektorze wytwarzania energii. To 
także kilkadziesiąt lat realizowania inwestycji 
istotnych dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju, zdobywania doświadczenia i kształto-
wania kadry inżynieryjnej, rozwijania kom-
petencji, dążenia do innowacyjności, zdoby-
wania rynków zagranicznych. Dziś w Grupie 
PBG Spółka Rafako S.A. umacnia swoją 
pozycję w sektorze gazu ziemnego, 
ropy naftowej i paliw. Spółka ofe-
ruje kompleksową realizację in-
westycji w systemie „pod klucz” 
z wszelką obsługą serwisową. 

Największą wartością 
RAFAKO są ludzie, ludzie 
z pasją – pracownicy pro-
dukcyjni, inżynierowie, 
kontrolerzy jakości, logi-
stycy, projektanci, pracow-
nicy wsparcia – to zespół 
1600 osób, którzy dumni są 

z realizacji projektów zapewniających bezpie-
czeństwo energetyczne w Polsce. 

Misją RAFAKO jest nieustanne podnoszenie 
poziomu i jakości życia polskiego społeczeń-
stwa, poprzez budowanie inwestycji przy-
jaznych środowisku. Jakość, skuteczność, 
nowoczesność to wartości, które pozwalają 
budować jedną z największych polskich grup 
inżynieryjno – budowlanych w obszarze ener-
getyki, ropy, paliw i gazu. 

Wystawa
Malarstwo, Kossakowie, to jest dusza Polski, 
te obrazy, te postacie, te konie to są jak strofy 
Mickiewicza, jak zdania wyjęte z Sienkiewicza, 
jak kompozycje Chopina czy Paderewskiego. 
To jest nasz kod kultury, my tak myślimy, my 
tak widzimy świat. To, że ta wystawa znala-
zła się tutaj, pokazuje, że możemy nawiązać 
do naszej Wielkiej Polski. Wielki hołd w stro-
nę Państwa Wiśniewskich, że może się to 
dziać w RAFAKO S.A. Takimi słowami powitał 
uczestników uroczystego otwarcia Wystawy 
KOSSAKOWIE w Pałacyku Myśliwskim w Raci-
borzu prezydent miasta – pan Dariusz Polowy.

Prezes Spółki Rafako Jerzy Wiśniewski, mó-
wiąc do zaproszonych gości, podkreślał rolę 
naszej narodowej tożsamości, rolę tych którzy 
budowali i tworzyli przed nami. Mówił o tym 
jak bardzo cenne jest dla nas, współczesnych 
Polaków, życie w  pokoju, który wywalczyli 
nam nasi przodkowie. Taką Polskę na swoich 
obrazach, walczącą o niepodległość, pokazują 
obydwaj artyści, wielcy malarze, Juliusz i Woj-
ciech Kossakowie. 

Szanowni Państwo, takiej wspaniałej wy-
stawy nie było jeszcze w Raciborzu. Miasto 
dostąpiło tego zaszczytu, a miejscem, w któ-

rym zagościła Wystawa i które podkreśliło 
świetność malarstwa Kossaków, okazał się 

piękny Pałacyk Myśliwski, należący do 
Spółki RAFAKO – tak pisali odwiedzający. 

Pracownicy – to przede wszystkim dla 
nich Fundacja Rafako zorganizowała tak 

wyjątkową, prestiżową wystawę, dając im 
możliwość osobistego udziału w tym znaczą-

9
MARCA 

2019

W Pałacyku Strzeleckim RAFAKO 
uroczyste otwarcie wystawy 
Juliusza i Wojciecha Kossaków.
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cym wydarzeniu kulturalnym. To wielkie boga-
ctwo, nasze dziedzictwo narodowe, z którym 
na co dzień nie jest nam dane obcować, a które 
mogliśmy podziwiać, przeżywając momenty 
wzruszenia, zachwytu dla wyjątkowych talen-
tów malarskich obu artystów – mówili.

Raciborzanie – niebywała frekwencja, aż 
1800 osób odwiedziło Wystawę! Przybywali 
w weekendy, z rodzinami, z przyjaciółmi. Od 
kwietnia do czerwca 2019 roku, podwoje Pa-
łacyku pozostawały otwarte, dla wszystkich 
tych, którzy mieli ochotę zakosztować sztuki, 
zachwycić się pięknem, przeżyć coś naprawdę 
wartościowego. Cieszyła organizatorów obec-
ność ludzi młodych, tak zabieganych w dzi-
siejszym świecie, gdzie czasu na rozrywkę czy 
kulturę pozostaje niewiele, a kwestia wyboru 
ma ogromne znaczenie. Taka uczta duchowa 
w  obecności obrazów wybitnych malarzy 
polskich była zapewne znakomitym doświad-
czeniem. Podkreślić też należy liczny udział 
seniorów, którzy odwiedzili Wystawę. Z wiel-
kim zainteresowaniem wypowiadali się na te-
mat tego malarstwa czy to w wywiadach, czy 
w rozmowach kuluarowych o sztuce. Wystawa 
budziła ogólny podziw, a fakt zaistnienia jej 
w Raciborzu dawał mieszkańcom poczucie co-
raz większego znaczenia i uznania dla miasta.

Młodzież, uczniowie – Fundacja RAFAKO 
zorganizowała dla dzieci i młodzieży racibor-
skich i pobliskich szkół aż 40 lekcji muzealnych. 
Czyż można sobie wyobrazić piękniejsze lekcje 
od lekcji historii sztuki na żywo, w tak dosko-

nałym towarzystwie jak dzieła dwóch wielkich 
malarzy? A na nich konie, niemalże na każdym 
obrazie – konie w walce, konie zaprzężone, ko-
nie podczas postoju, przy wodopoju… Malar-
stwo olejne i akwarela. Dwie tak bardzo różne 
techniki, podejmujące podobne lub te same 
tematy. Oglądając obrazy, przenosiliśmy się 
w czasy, kiedy to sprawą najważniejszą dla ów-
czesnych rodaków była walka o niepodległość. 

Polskość, patriotyzm, wrażliwość społeczna – 
to dominujące cechy tej Wystawy, która uboga-
ciła obchodzony w tym roku Jubileusz 70-lecia 
RAFAKO S.A. i z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci tych, którzy mieli wyjątkową okazję 
obejrzeć ją, jak i tych, którzy z tak wielkim za-
angażowaniem przygotowywali ją i promowali.

Oby więcej tak wspaniałych wydarzeń mia-
ło miejsce w Raciborzu.

OD REDAKCJI
Wraz z inauguracją wystawy Kossaków w RAFAKO 
w Raciborzu została powołana do życia RAFAKO 
Gallery. Obok świętującej już siedemnasty rok 
działalności PBG Gallery, promować będzie ona sztukę 
i artystów także w Raciborzu. Już dziś, w obchodzonym 
aktualnie roku matematyki, zapraszamy na spotkanie 
z K-DRONEM i jego odkrywcą – Januszem Kapustą. 
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Swoją przygodę z koszykówką zaczęła jesz-
cze w MKS Racibórz w roku 1962. Później jako 
pracownik RAFAKO od 1966 roku grała pod 
barwami Klub Sportowego „Stal” Racibórz, 
który w  1985 roku zmienił nazwę na Klub 
Sportowy RAFAKO. W 2003 roku podzielił się 
na Klub Sportowy RAFAKO i Klub Siatkarski 
AZS RAFAKO. Do dziś dnia, po przejściu na 
emeryturę, pani Monika jest działaczką Klu-
bu Siatkarskiego AZS RAFAKO. Przez cały rok 
organizuje jego działalność. Sezon zaczyna 
się w sierpniu obozem. Od września rozpo-
czynają się rozgrywki, które trwają do marca, 
kwietnia. A w maju i czerwcu zaczynają się 
mecze na zewnątrz – siatkówka plażowa.

Dla pani Moniki Kawalec sport to prawdziwa pasja. 
Odkąd przyszła do RAFAKO nieustannie była z nim 
związana. Najpierw jako zawodniczka drużyny 
koszykarskiej, później trenerka i działaczka.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja RAFAKO; Zdjęcia: archiwum 
Moniki Kawalec oraz Library of Congress

MIŁOŚĆ 
DO SPORTU

Bardzo miło wspomina czasy, gdy KS 
RAFAKO należał do Federacji Sportowej 
Energetyki. Wówczas odbywały się wyjaz-
dy na spartakiady energetyków. Pani Mo-
nika otrzymywała terminarz rozgrywek 
i po kolei dzwoniła do pracowników zachęca-
jąc ich do wzięcia udziału. Były to: kolarstwo, 
kajakarstwo, sekcja siatkówki kobiet i męż-
czyzn, koszykówka męska, lekkoatletyka 
kobiet i mężczyzn, brydż sportowy, szachy, 
wędkarstwo, piłka nożna, piłka ręczna. Jako 
firma, RAFAKO uczestniczyło we wszystkich 
rozgrywkach, jakie były możliwe. Sport po-
zytywnie zawsze wpływał na pracę, na spot-
kania towarzyskie.
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Szanowaliśmy się, współpracowaliśmy i każ-
dy dbał o to, żeby było jak najlepiej i w zakładzie 
i na niwie sportowej – wspomina pani Monika.

Dlaczego sport
W młodości koleżanka namówiła panią Monikę 
do gry w koszykówkę w MKS Racibórz. Wtedy 
wraz ze starszą siostrą rozpoczęła zabawę 
sportową. Ktoś kiedyś pracował dla mnie, że-
bym mogła spędzać zdrowo czas. Postanowi-
łam, więc że będę to robiła dla innych – mówi.

Obecnie co 5 lat przygotowuje spotkania 
dawnej drużyny koszykarek. Z okazji 40-lecia 
hali sportowej zorganizowała jedno z nich. Za-
prosiła wówczas inicjatora budowy hali, pana 
dyrektora Władysława Taraska. Wspomnie-
niom nie było końca.

Ważne chwile
Z uśmiechem wraca do niezapomnianych mo-
mentów. Jednym z nich był mecz w Opolu. Jej 
drużyna przegrywała jednym punktem, gdy 
została sfaulowana i sędzia przyznał dwa rzu-
ty osobiste. Miała świadomość, że jeśli odda 
jeden celny rzut, dojdzie do remisu i konieczna 
będzie dogrywka. Jeśli drugi, drużyna wygra. 
Jeśli żaden, przegra. Rozpoczęła rzuty; pierw-
szy celny, drugi też! Zwycięstwo! Dla takich 
chwil warto żyć!

Innym razem podczas półfinałów mi-
strzostw Polski juniorek w Częstochowie zo-
stały 3 minuty do końca meczu, a wynik był 
niekorzystny. Zarządziła przerwę i  zaczęła 
motywować drużynę. Koszykarki obiecały, że 
wygrają, pomimo że zostało już niewiele czasu 
i tak też się stało. Zawodniczki z drużyny prze-
ciwnej załamały się i zalały łzami. Ich kibice 
wręczyli im na pocieszenie róże…

Pani Monika dodaje, że na meczach jej dru-
żyny obecna była na trybunach cała dyrekcja, 
plus związki zawodowe i sekretarz partii. Byli 
to stali, wierni kibice.

Sytuacja sportowa w Polsce
Moja rozmówczyni uważa, że profesjonalny 
sport ma w Polsce rację bytu. Natomiast jeśli 

chodzi o zaangażowanie dla rekreacji, jest go 
trochę mało. Kiedyś więcej osób było aktyw-
nych fizycznie, chciało się ludziom. Owszem są 
rodziny, które pielęgnują sport i uczestniczą 
w różnego rodzaju imprezach.

Pani Monika nie może zrozumieć, że w szko-
le wśród młodzieży są osoby nie ćwiczące 
na wuefie z  błahych powodów. Dla mnie to 
głupota, rodzicie nieświadomie krzywdzą 
swoje dzieci  – dodaje moja rozmówczyni. 
Gdy prowadziła treningi zdarzało się, że kole-
żanki z pracy przyprowadzały swoje dzieci, 
żeby nad jakimś elementem poćwiczyć 
i podnieść sobie średnią dzięki bardzo 
dobrej ocenie. Nigdy nie odmawiała.

Zapał do sportu
Pani Monika jest zapaloną kibicką. Dziś 
w nocy do dwunastej oglądała transmisję 
meczu siatkarzy z drużyną z Brazylii. Raz na 
jakiś czas wybiera się do Wrocławia na żużel. 
Do Rybnika ma bliżej, ale,jak twierdzi, to nie 
jest to. Zachęca do uprawiania sportu.

Lepiej się człowiek czuje, lepiej się pracuje. 
Trzeba sport przede wszystkim kochać i lu-

5
KWIETNIA 

2019

Tauron Wytwarzanie wybrał ofertę 
RAFAKO jako najkorzystniejszą 
w przetargu na budowę „pod 
klucz” instalacji odsiarczania spalin 
dla bloków nr 2 i 3 w Elektrowni 
Jaworzno III – Elektrowni II.
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bić. Jeżeli się skosztuje, okazuje się, że jest to 
fajna sprawa. Nawiązują się kontakty mię-
dzyludzkie, rywalizacja, współpraca. Dzisiaj 
ruch jest jak najbardziej wskazany. W niedzie-
lę uczestniczyłam w spływie kajakowym or-
ganizowanym przez RAFAKO. W moim wieku 
obawiałam się trochę trasy do pokonania, ale 
dałam radę. Była to fajna zabawa, ludzie się 
cieszyli, bawili, pogoda dopisała.

Jak bym się jeszcze raz urodziła, to prawdo-
podobnie robiłabym to samo, co teraz. Dzięki 
pracy ze sportem poznałam mnóstwo ludzi. 
Nie miałam wrogów, z każdym potrafiłam 
rozmawiać, dochodzić do wspólnych celów. 
Fajna sprawa. Sport trzeba kochać i chcieć 
nim żyć – podkreśla pani Monika.

Urodziny RAFAKO
Za okazji jubileuszu 70-lecia pani Monika życzy 
RAFAKO trafnych, opłacalnych kontraktów, 
mnóstwa zleceń, braku przestojów, a załodze 
dobrego zdrowia.

Życzę by firma była rozpoznawalna w kraju, 
Europie i na świecie, a ludzie się wzajemnie 
szanowali.

Wiersz napisany przez panią 
Monikę Kawalec dla Prezesa Klubu 
Sportowego KS RAFAKO, pana 
Władysława Taraska, w 40-lecie 
otwarcia hali sportowej.

Szanowny Panie Prezesie,
40 lat minęło jak jeden dzień, kiedy 
w bólu,
ale z silnej woli wznosiły się mury hali 
powoli.
I wreszcie młodzież się doczekała,
że pełnowymiarowa hala powstała.
Dziękować nie przestaniemy, bo 
młodszym przekazujemy,
jak ludzie tu pracowali, żeby inni 
trenowali.
Wspaniałe lata tu przeżywamy,
innym emocje zaś dostarczamy.
Została stworzona wielka rodzina,
może korzystać każda dyscyplina.

Z wyrazami szacunku i uznania za 
trud i nadzór nad powstaniem hali 
składają wdzięczne zawodniczki, 
zawodnicy, trenerzy i kibice.

Racibórz 3 września 2016

MONIKA KAWALEC 
Wieloletnia zawodniczka, 
trenerka i obecnie działaczka 
Klubu Siatkarskiego AZS 
RAFAKO. Z klubem związana 
od 54 lat!

SPOTKANIE 
Spotkanie koszykarek 
z okazji 40-lecia 
wybudowania hali 
sportowej Arena 
RAFAKO



160 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” – Wydanie Specjalne 

Historia Ewy jest jedną z tych historii, jakich 
wiele. Zaczęło się banalnie, ale polska triathlo-
nistka udowadnia, że pasją, zaangażowaniem 
i ciężką pracą można osiągnąć mistrzowskie 
wyniki. Przygoda Ewy ze sportem narodziła się, 
gdy miała 5 lat. Mama zaprowadziła ją razem 
ze starszym o 3 lata bratem na zajęcia korek-
cyjne połączone z pływaniem. Polubiła pływa-

nie i już jako 10-latka zaczęła zdobywać złote 
medale na mistrzostwach Polski. Jej droga do 
osiągania szczytów nie była usłana różami 
i po wielu perypetiach, również zdrowotnych, 
zaczęła uprawić triathlon. Dzień treningowy 
rudzkiej triathlonistki zaczyna  się o  godz. 
7 na basenie, gdzie spędza ok. 1,5 godziny. Po-
tem parę godzin jeździ rowerem w okolicach 

Wielokrotna Mistrzyni Polski, Mistrzyni Europy i liderka 
rankingu światowego w triathlonie długim – Ewa Bugdoł.

Tekst: Beatrycze Rychlik, koordynator ds. CSR Grupy PBG, Fundacja RAFAKO
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG i Ewy Bugdoł

KOBIETA Z TYTUŁEM 
IRONMANA
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Pszowa, Raciborza i Chałupek. Po południu 
biega. W sumie 4–7 godzin treningu dziennie, 
w zależności od potrzeb. 

Dziś ciągle Ewa należy do europejskiej 
czołówki w  triathlonie. Tylko w  ostatnim 
czasie, na przełomie czerwca i  lipca br., 
zdobyła 3  miejsce w  Mistrzostwach Polski 
na dystansie ½  IM Poznań oraz 2  miejsce 
w Mistrzostwach Europy na dystansie śred-
nim ETU Rumunia. Trzykrotna zwyciężczyni 
(2013-2015) Światowego Rankingu Kobiet (ITU) 
w triathlonie na długim dystansie nie mogła-
by cieszyć się wspaniałymi wynikami, gdyby 
nie wsparcie finansowe i  pomoc ze strony 
RAFAKO. Jesteśmy głównym sponsorem Ewy 
Bugdoł, która dzięki naszemu zaangażowa-
niu i  podjętej współpracy może startować  
w niejednych zawodach. Jesteśmy dumni, że 
zawodniczka pochodząca z Rud koło Racibo-
rza, dzięki naszej pomocy zdobywa najwyższe 
trofea sportowe, a swoją postawą zaraża do 
aktywności fizycznej i jest wzorem do naślado-
wania dla innych. RAFAKO jest sponsorem Ewy 
od 2012 roku. W tym czasie trzy razy wygra-
ła klasyfikację Pucharu Świata w triathlonie 
długim ITU w 2013, 2014 i 2015, a w 2016 roku 
zdobyła drugie miejsce. Na swoim koncie ma 
mistrzostwo Europy w triathlonie na dystansie 
ironman w 2016 roku. W 2019 roku zdobyła 
wicemistrzostwo Europy w triathlonie na dy-
stansie średnim oraz wygrała zawody o Pu-

char Świata w triathlonie długim w Chinach 
i Mistrzostwa Ameryki Północnej. 

Styl, w jakim zdobywa od lat medale, bardzo 
nas cieszy. O jej wyczynach można przeczytać 
w prasie i Internecie. Gdy jest głośno o Ewie i jej 
osiągnięciach to i o RAFAKO. Jej sukcesy roz-
sławiają dobre imię RAFAKO Grupa PBG. Je-
steśmy z jej osiągnięć bardzo dumni! 

Fundacja RAFAKO jest organizatorem 
wspólnych treningów z  Ewą, podczas któ-
rych z wiedzy i doświadczenia triathlonistki 
mogą korzystać pracownicy. Za nami tre-
ning pływacki i  biegowy, ale to nie wszyst-
ko. Podjęta inicjatywa ewoluuje i być może  
w niedalekiej przyszłości wspólnie zorganizu-
jemy otwarty trening dla mieszkańców Raci-
borza i okolic, na który już dziś serdecznie za-
praszamy. Kolejny raz udowodnimy, że razem 
możemy więcej!

12
CZERWCA 

2019

Podpisanie umowy na budowę bloku 
energetycznego w koksowni Radlin.

Jesteśmy dumni, że zawodniczka pocho-
dząca z Rud koło Raciborza, dzięki na-
szej pomocy zdobywa najwyższe trofea 
sportowe, a swoją postawą zaraża do 
aktywności fizycznej i jest wzorem do 
naśladowania dla innych. 
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W wieku 62 lat odszedł od nas Jerzy Wiśniewski, Założyciel i Główny 

Akcjonariusz Grupy PBG, Prezes Zarządu PBG S.A. oraz RAFAKO S.A., 

największej polskiej grupy budownictwa energetycznego. 

Odszedł wizjoner, który całe swoje zawodowe życie poświęcił 

rozwojowi kraju, angażując się w realizację inwestycji istotnych 

dla Polski. Stawiał czoła wielu wyzwaniom i przeciwnościom. 

Wielki patriota, który umiłowanie Ojczyzny rozumiał jako ciężką pracę 

dla jej rozwoju i pomyślności. Odszedł człowiek wielkiego serca, który bez 

rozgłosu pomagał ludziom, uważając że dobroczynność jest przywilejem, a nie 

obowiązkiem. Mecenas sztuki, miłośnik historii, człowiek wielkiej pasji.

www.jerzywisniewski.pl
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 009276744

Boże wszechmogący, 

dziękujemy Ci za życie 

Jurusia, 
za każdą sekundę Jego niepowtarzalnej obecności, 

za miłość, którą przekazywał, za całe dobro, które uczynił, 

za Jego cudowną wyjątkowość i wielkość. 

Jest Twoim Skarbem, którym w swojej hojności 

podzieliłeś się z nami. 

Niech wszystko, co zrobił i powiedział, 

będzie na Twoją chwałę. 

Małgosia, Magda, Faustyn

a 21Głos Wielkopolski 
Czwartek, 22.08.2019 Nekrologi

REKLAMA 009153225

Nekrologi i kondolencje

Zapraszamy:

do Biura Ogłosze� 

„Głosu Wielkopolskiego”

Pozna�, ul. Grunwaldzka 19 (przyziemie)

tel. 61 866 66 81, 61 869 41 43

e-mail: nekrologi@glos.com

czynne: 

pn. - pt. w godz. 8.00�17.00, 

soboty 9.00�12.00

oraz

Biur Ogłosze� i Zakład�w Pogrzebowych 
wsp�łpracujących z dziennikiem „Głos Wielkopolski”

Każdy nekrolog w specjalnym serwisie internetowym

www.nekrologi.net

 009277857

Żegnamy naszego wielkiego przyjaciela, 

mądrego przewodnika, 

człowieka najwyższej odwagi i siły. 

Twórcę, filar i serce Grupy PBG 

Jerzego  

Wiśniewskiego 
Naszego Prezesa, Szefa, Jurka 

Zmieniłeś na lepsze życie nas wszystkich, 

obdarzyłeś zaufaniem i przyjaźnią. 

Dostrzegałeś to, czego nie widzieli inni, służyłeś radą, 

doświadczeniem i niestrudzenie wspierałeś. 

Zadziwiałeś swoją pracowitością, otwartością na zmiany 

i ogromnym zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. 

Zbudowałeś drużynę. 

Przygotowałeś na dobre i na złe. 

Wielkim szczęściem było spotkać Ciebie na naszej drodze, 

największym przywilejem móc z Tobą pracować. 

Żegnaj Przyjacielu 

Zarządy Spółek Grupy PBG

 009277947

Naszej koleżance i przyjaciółce 

Karinie Jakubowskiej 

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża 

składają 

Wojciech Nentwig 

z zespołami i pracownikami Filharmonii Poznańskiej

 009278235

Z głębokim żalem i w poczuciu ogromnej straty 

żegnamy nauczyciela akademickiego naszej Uczelni 

prof. dr hab. 

Krystynę Trojanowską 

Rodzinie 
Pani Profesor 

składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Senat i wspólnota akademicka 

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

 009277648

Pani

Dorocie Sobańskiej

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

Mamy

składają

Zarząd i Współpracownicy 
Zakładu Poligraficznego Moś i Łuczak Sp.J. 

w Poznaniu

 009278268

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 17 sierpnia 2019 r. 

opatrzony świętymi sakramentami zmarł w wieku 93 lat 

w Warszawie kochający nas i kochany przez nas 

Mąż, Ojciec, Stryj, Chrzestny, Dziad i Pradziad 

śtp

Eugeniusz  
Rychlewski 
Profesor ekonomii Urodzony, 

wychowany i wykształcony w Poznaniu, 

absolwent elitarnych studiów ekonomicznych 

na Wydz. Prawno-Ekonomicznym 

Uniwersytetu Poznańskiego (1946-1950) 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele 

Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu 

27 sierpnia 2019 r. o godz. 11. 

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Górczyńskim 

o godz. 12.30. 

Żona, Córka i Syn z Rodzinami 

Zgodnie z życzeniem naszego Zmarłego 

prosimy zamiast kwiatów o udzielenie wsparcia 

TOWARZYSTWU PAMIĘCI POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 – BANK ZACHODNI WBK 

3/O Poznań 64 1090 1359 00000000 3501 8544

 009278453

Naszej Drogiej Przyjaciółce

Małgosi Wiśniewskiej i jej Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Jurka
składają

Renata i Jerzy Ciechanowscy z Rodziną

 009276772

Panu Dariuszowi Chlebowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają  

dyrekcja i współpracownicy 
 ze Szkoły Podstawowej 48 w Poznaniu

 009278676

Koleżance dyr. Katarzynie Podlewskiej i Jej Rodzinie
z głębi płynące wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta Poznania

 009277879

Składamy 

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Jerzego Wiśniewskiego 
Zarząd i pracownicy SWGK

REKLAMA 008450092



Pogrzeby

Biuro Usług Pogrzebowych Kuźniewski
Poznań, ul. Wielka 12  –  24h
61 852 36 28, 502 033 655

Zamów nekrolog. E-mail: nekrologi@glos.com

 009278670

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego emerytowanego Pracownika 

Pani 

Marii Ciesielskiej 
która przez wiele lat swojej pracy  

była oddana całym sercem szkole i jej społeczności

Wyrazy współczucia 

dla Rodziny oraz Bliskich 

Dyrekcja, Nauczyciele 
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 
im. Joachima Lelewela
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