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od redakcji
Zapraszamy do lektury wrześniowego, jesiennego wydania Ogniwa.. 
W tym numerze wracamy zaraz po wakacjach wypoczęci i pełni 
energii do pracy. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dla 
GK PBG, w których przeczytacie o realizacji kolejnego kroku 
milowego w drodze do zawarcia układu dla spółki PBG. Jako, że 
wrzesień to czas powrotu do szkoły i nauki w części edukacyjnej 
dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Dowiecie się jak 
zarządzać w zmianie, zarządzać ryzykiem oraz o efekcie synergii 
wynikającym ze wspólnej pracy PBG i RAFAKO. Nie zabraknie 
tematów związanych z pasjami pracowników. Czytajcie o żegla-
rzach, tenisistach i niesamowitym talencie małej Hani. W zakładce 
o społecznej odpowiedzialności biznesu kontynuujemy temat pre-
zentacji makiet stadionów, przedstawiając relację z ich podróży 
po Polsce. Na łamach tego wydania znajdziecie rozstrzygnięcie 
dwóch konkursów fotograficznych oraz tradycyjnie już zapraszam 
do wspólnej zabawy przy rozwiązywaniu krzyżówki.

Zapraszamy do lektury i życzymy pięknej złotej polskiej jesieni!
Redaktor wydania - Joanna Januszewska

Specjalne podziękowania Redakcja Ogniwa kieruje do Pana Piotra 
Mierzwy od 17 lat związanego z Grupą PBG. Dzięki archiwum 
Pana Piotra nasz biuletyn jest wzbogacony o fotografie najbar-
dziej aktualne i te przedstawiające historyczne wydarzenia spółki. 
Jeśli chcielibyście dotrzeć do dawnych fotografii zgłoście się do 
naszego grafika, Pana Piotra.

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania kolejnych artykułów oraz zdjęć. 
Za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę serdecznie dziękujemy 
wszystkim autorom i fotografom!
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 
18001, Claro podlega całkowitemu recyklingowi. Cer-
tyfikaty PEFC i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem 
podczas produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów 
i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach.
© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2013
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Przygotowane do-
kumenty obejmują 
proponowane wa-
rianty restruktury-
zacji prezentowane 

i omawiane podczas spotkań z Wie-
rzycielami, w tym brzegowe warunki 
biznesowe propozycji przedstawio-
nych w trakcie ostatniego spotkania 
z Wierzycielami Finansowymi. 

Dokumenty te uwzględniają uwa-
gi i oczekiwania Wierzycieli zgła-
szane w toku wielomiesięcznych 
konsultacji.

Zarząd PBG SA w upadłości układowej, na posiedzeniu w dniu 3 września 
2013 roku, przyjął projekt umowy restrukturyzacyjnej wraz z propozycjami 
układowymi. Dokumenty restrukturyzacyjne zostały również pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i przesłane do głównych Wierzycieli 
Spółki, w tym do banków, obligatariuszy, ubezpieczycieli, istotnych wierzy-
cieli handlowych oraz do Głównego Akcjonariusza Spółki – pana Jerzego 
Wiśniewskiego.

Umowa 
Kolejny krok milowy w pracy nad zawarciem układu za nami

restrukturyzacyjna

tekst:
Hanna KoczorowsKa specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

P Zapraszając Wierzycieli do nego-
cjacji przyjętego przez Spółkę projek-
tu umowy restrukturyzacyjnej wraz 
z propozycjami układowymi, liczymy 
na możliwie najszybsze finalne uzgod-
nienia warunków restrukturyzacji za-
dłużenia Spółki, co w efekcie umożliwi 
przegłosowanie układu i rozpoczęcie 
jego realizacji – powiedziała Kin-
ga Banaszak-Filipiak, Wiceprezes 
Zarządu PBG. – Jesteśmy przekona-
ni, że przygotowana propozycja jest 
optymalna dla wszystkich stron, a jed-
nocześnie możliwa do realizacji przez 

Spółkę przy nadrzędnym uwzględnie-
niu interesów Wierzycieli. Stopień ich 
zaspokojenia jest korzystniejszy niż 
przy opcji likwidacyjnej.

Propozycje układowe zakładają, 
że Wierzyciele Spółki będą zaspo-
kajani w 7 grupach, w zależności od 
kategorii interesu, który reprezentu-
ją oraz rodzaju i wielkości wierzytel-
ności. Wierzyciele drobni (do 500 tys. 
PLN) otrzymają propozycję korzyst-
niejszych warunków restrukturyza-
cji zobowiązań. Zostaną oni zaspo-
kojeni w całości, w ratach. Objęte 
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układem wierzytelności znaczących 
akcjonariuszy będą podlegać w ca-
łości konwersji na akcje Spółki i nie 
będą podlegać spłacie. Wierzytel-
ności objęte układem w części nie-
zaspokojonej na jeden ze sposobów 
wskazanych w propozycjach układo-
wych zostaną umorzone.

Wierzyciele, którzy zawrą ze 
Spółką umowę o udzielenie nowe-
go finansowania,  na łączną kwotę 
250 mln PLN, będą uprawnieni do 
otrzymania dodatkowych spłat wie-
rzytelności układowych.

W propozycjach układowych za-
kładamy, iż nowe finansowanie może 
zostać udzielone Spółce, zarówno 
w formie linii kredytowych, gwaran-
cyjnych lub poprzez emisję obligacji 
długoterminowych. Zakładamy rów-
nież, że możliwe będzie wynegocjo-
wanie i podpisanie z Wierzycielami 
udzielającymi nowe finansowanie, 
umów precyzujących warunki tego fi-
nansowania przed głosowaniem nad 
układem – oświadczył Paweł Mor-
tas, Prezes Zarządu PBG.

Po wykonaniu układu zmianie 
ulegnie akcjonariat PBG. Wierzy-
ciele układowi będą posiadać akcje 
zwykłe na okaziciela stanowiące 
około 75% kapitału zakładowego 
Spółki, Akcjonariusz Jerzy Wiśniew-
ski będzie posiadać akcje zwykłe na 
okaziciela stanowiące około 23,5% 
kapitału zakładowego Spółki, a po-
zostali akcjonariusze akcje zwykłe 
na okaziciela stanowiące około 1,5% 
kapitału zakładowego Spółki.

Projekt umowy restrukturyza-
cyjnej zakłada współpracę Stron 
umowy, w celu przyjęcia przez Zgro-
madzenie  Wierzycieli  propozycji 
układowych załączonych do projek-
tu umowy  i zatwierdzenie układu 
przez Sąd Upadłościowy w najwcze-
śniejszym możliwym terminie. 

Projekt umowy restrukturyza-
cyjnej zobowiązuje również Zarząd 

PBG do przedstawienia Walnemu 
Zgromadzeniu Spółki projektów 
uchwał Walnego Zgromadzenia, 
które posłużą realizacji propozycji 
układowych. Zawiera propozycję 
zobowiązania Akcjonariusza – pana 
Jerzego Wiśniewskiego do nabycia 
części wierzytelności objętych Ukła-
dem od Wierzycieli, którzy zechcą 
przystąpić do umowy restruktury-
zacyjnej oraz do nierozporządzania 
akcjami Spółki objętymi na pod-
stawie Układu przez okres 5 lat od 
dnia wejścia w życie umowy. Treść 
przyszłych zobowiązań wymaga 
skonkretyzowania i potwierdzenia 
w toku uzgodnień.

W związku z powyższym, Za-
rząd PBG zwołał na dzień 30 wrze-
śnia bieżącego roku Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki w celu 
poddania pod głosowanie projektów 
uchwał, które posłużą realizacji pro-
pozycji układowych.

W trakcie trwającego od ponad 
roku postępowania układowego, 
PBG nieprzerwanie realizuje klu-
czowe inwestycje, w tym projekty 
istotne dla bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski – podziemny maga-

zyn gazu Wierzchowice i terminal 
LNG w Świnoujściu. Przed termi-
nem zakończyła budowę kopalni 
ropy naftowej i gazu ziemnego Lu-
biatów-Międzychód-Grotów. Spółki 
z Grupy Kapitałowej mają w planach 
tak ważne kontrakty jak blok ener-
getyczny dla elektrowni Jaworzno III 
i rozbudowa Elektrowni Opole (RA-
FAKO SA), czy zabudowa dodatkowej 
sprężarki dla PMG Husów (PBG oil 
and gas).

W ocenie Zarządu, zawarcie 
układu umożliwi Spółce kontynu-
owanie jej bieżącej działalności, 
odbudowanie wartości oraz dal-
szy rozwój, co przełoży się na za-
spokojenie roszczeń Wierzycieli 
w zakresie przewidzianym w pro-
pozycjach układowych, a także 
realizację istotnych interesów 
społecznych, zarówno w zakresie 
ochrony miejsc pracy, ochrony 
podwykonawców, zamawiających 
jak i lokalnych społeczności.

Pełne teksty projektów dostępne 
są na stronie internetowej Spółki 
pod adresem www.pbg-sa.pl, w za-
kładce restrukturyzacja.

W ocenie Zarządu, zawarcie układu 
umożliwi Spółce kontynuowanie jej bieżącej 
działalności, odbudowanie wartości oraz 
dalszy rozwój, co przełoży się na zaspokojenie 
roszczeń Wierzycieli w zakresie przewidzianym 
w propozycjach układowych, a także realizację 
istotnych interesów społecznych, zarówno 
w zakresie ochrony miejsc pracy, ochrony 
podwykonawców, zamawiających jak 
i lokalnych społeczności.
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Szanowni Państwo, Pracownicy 
PBG, Koleżanki i Koledzy

Za nami kolejny, ważny etap postę-
powania układowego. Jak każdy krok 
milowy w tym trudnym procesie, 
zbliża on nas do zawarcia Układu 
i rozpoczęcia pracy nad jego reali-
zacją w znacznie już bardziej przyja-
znych warunkach biznesowych. Nim 
jednak to nastąpi, czeka nas jeszcze 
długa droga, której dużą część mamy 
już za sobą, a zakończenie postępo-
wania coraz bliżej.

Kroki milowe nie zawsze są łatwe, 
nie zawsze też są dobrze odbierane 
przez nasze otoczenie, ponieważ 
ścierają się w nim różne grupy In-
teresariuszy. Każda z nich ma swo-
je partykularne interesy, często 
sprzeczne z interesami innej grupy, 
a czasami – w naszym przekonaniu – 
sprzeczne także z dobrem PBG.

Spotkanie
Dnia 11 września 2013 roku odbyło się spotkanie pracowników z Radą Nad-
zorczą i Zarządem PBG. Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji 
PBG oraz kolejnych etapów postępowania układowego. Poniżej zamieszcza-
my list do pracowników, w którym zawarte są najważniejsze informacje. 

Pracowników z Radą Nadzorczą i Zarządem PBG

Dla Zarządu i Rady Nadzorczej, 
dla Głównego Akcjonariusza, naj-
ważniejsze pozostaje jednak nie-
zmienne – dobro Pracowników 
i przyszłość naszej Firmy. Aby mogła 
ona dalej istnieć, potrzebne są roz-

wiązania często niepopularne i trud-
ne, ale w konsekwencji zmierzające 
do możliwości kontynuowania dzia-
łalności i utrzymania miejsc pracy.

W dniu wczorajszym zaprezen-
towaliśmy Wierzycielom projekt 

opracował:
JaceK Balcer dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

Pracownicy podczas spotkania z Radą Nadzorczą i Zarządem PBG SA
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umowy restrukturyzacyjnej oraz 
ostateczne – naszym zdaniem – 
propozycje spłat wierzytelności. 
Zostały one przyjęte przez Zarząd, 
a wcześniej zyskały akceptację Rady 
Nadzorczej. Tym samym zaprosi-
liśmy Wierzycieli do rozpoczęcia 
ostatecznych negocjacji, w oparciu 
o konkretny i przyjęty formalnie 
przez Spółkę projekt umowy wraz 
z propozycjami układowymi. Nie 
są to propozycje całkiem nowe, 
warto wiedzieć, że powstały one 
w efekcie żmudnych i czasochłon-
nych negocjacji, trwających od 2012 
roku i popartych wnikliwymi ana-
lizami naszych możliwości. Chce-
my bowiem zaproponować tyle, ile 
faktycznie będziemy mogli zwrócić, 
nie ryzykując utraty możliwości pro-
wadzenia dalszej działalności. O tym, 
że likwidacja PBG byłaby dla wszyst-
kich stron postępowania znacznie 

mniej korzystna, nie trzeba już dziś 
nikogo przekonywać.

W oparciu o informacje uzyskane 
od Wierzycieli, uznaliśmy za możli-
we opracowanie, sporządzenie oraz 
przyjęcie projektów dokumentacji 
restrukturyzacyjnej, związanej z to-
czącym się postępowaniem upadło-
ściowym oraz wystąpienie do Głów-

nych Wierzycieli Spółki z konkretną 
ofertą. 

Z dniem dzisiejszym, wszystko co 
dotąd było tylko nieformalną propo-
zycją, o czym często w różnej formie 
czytali Państwo w mediach, i co 
w różny sposób było i jest komento-
wane, zyskuje rangę oficjalnego sta-
nowiska Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Dla Zarządu i Rady Nadzorczej, dla Głównego 
Akcjonariusza, najważniejsze pozostaje jednak 
niezmienne – dobro Pracowników i przyszłość 
naszej Firmy. Aby mogła ona dalej istnieć, 
potrzebne są rozwiązania często niepopularne 
i trudne, ale w konsekwencji zmierzające 
do możliwości kontynuowania działalności 
i utrzymania miejsc pracy.

Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu PBG SA
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Nie chcemy w tym miejscu szczegó-
łowo omawiać naszych propozycji, 
znajdą je Państwo na naszej stronie 
internetowej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że podstawowym założeniem pro-
pozycji jest dalsze prowadzenie 
działalności. Nie mniej ważna jest 
zapisana w nich możliwość udziele-
nia PBG nowego finansowania przez 
wszystkich Wierzycieli Finansowych, 
zainteresowanych wsparciem Spół-
ki. W zamian otrzymują dostęp do 
korzyści wynikających z udzielenia 
finansowania, które jest niezbędne 
dla realizacji nowych kontraktów, 
zarówno tych, które Grupa ma już 
w bogatym portfelu zamówień, jak 
i tych, które zamierza zdobyć. Za-
kładamy, że możliwe będzie wy-
negocjowanie i podpisanie z Wie-
rzycielami udzielającymi nowego 
finansowania umów precyzujących 

jego warunki, przed głosowaniem 
nad Układem. 

Postępowanie układowe to skom-
plikowany i trudny proces. Każdy, 
kto zetknął się z nim na co dzień, 
wie o tym doskonale. Dlatego przy 
okazji zakończenia kolejnego eta-
pu Zarząd, Rada Nadzorcza oraz 
Główny Akcjonariusz, serdecznie 
dziękują wszystkim bezpośrednio 
zaangażowanym w prace nad tym 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że podstawowym 
założeniem propozycji jest dalsze prowadzenie 
działalności. Nie mniej ważna jest zapisana 
w nich możliwość udzielenia PBG nowego 
finansowania przez wszystkich Wierzycieli 
Finansowych, zainteresowanych wsparciem Spółki.

procesem. To także okazja, by po-
dziękować tym, którzy na co dzień 
wykonując inne obowiązki, wspie-
rają nas swoją postawą, trwając na 
swoich stanowiskach. Tym, którzy 
nie zwątpili i są z nami.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd PBG 
SA w upadłości układowej

Kinga Banaszak-Filipiak, Wiceprezes Zarządu PBG SAPracownicy podczas spotkania z Radą Nadzorczą i Zarządem PBG SA
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Zacznijmy od począt-
ku, od początku ist-
nienia firmy LONAR. 
Spółka Lonar powstała 
1 kwietnia 2008 roku 

na skutek wydzielenia z PBG SA 
na zasadach outsourcingu zadań 
realizowanych przez pion admini-
stracji i bezpieczeństwa. Wówczas 
działalność trzydziestoosobowego 
zespołu koncentrowała się głównie 
na świadczeniu usług administra-
cyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej 
PBG. Po kilku miesiącach, zakres 
usług rozszerzył się o działania 
związane z PR korporacyjnym. Było 
to możliwe, dzięki przejęciu ze spół-
ki PBG SA zespołu specjalistów dzia-
łających w tym obszarze.

Spółka świadczy kompleksowe 
usługi dla Grupy Kapitałowej PBG 
oraz innych podmiotów. Wspiera 
spółki w obszarze zarządzania nie-

Czy to możliwe?
Budowa, realizacja, minimalizacja 

- kosztów, działań i straconego czasu

Wygraliśmy przetarg, czas zabrać się za realizację. Ale zanim dojdzie do 
realizacji projektu, najpierw należy przygotować zaplecze budowy. I w tym 
miejscu do akcji wkracza firma LONAR… korzystanie z jej usług pozwala na 
sprowadzenie wszystkich czynników do jednej osoby i jednej faktury ryczał-
towej, która daje gwarancję niezmiennego planu do końca inwestycji w za-
kresie kosztów utrzymania budowy, a co za tym idzie, minimalizacja kosztów 
i działań…

Ewa Jernas na podstawie wywiadu z:
Ida remBalsKa-GryszKo prokurent – dyrektor ds. administracji lonar

Jacek Perczyński prezes zarządu lonar

z ruchomościami, nadzoruje serwiso-
wanie urządzeń, wykonuje remonty 
i przebudowy. Zapewnia poprawne 
funkcjonowanie systemów energe-
tycznych, sieci klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych. Prowadzi kom-
pleksowe usługi z zakresu ochrony.

Dzięki zdobytemu doświadcze-
niu oraz posiadanemu potencjałowi 
spółka Lonar jest w pełni przygo-
towana do świadczenia komplek-

sowych usług z zakresu szeroko 
pojętej administracji oraz wsparcia 
multimedialno-technicznego dla 
obecnych i przyszłych Klientów.

Firma Lonar świadczy stałe usłu-
gi dla min: PBG SA, Infra, Blejkan, 
Tesgas, PBG Energia, PBG Avatia, 
Dwór Smólsk, Strateg Capital, Duon, 
PBG Technologia, Aprivia, Eger-
smann, PBG Dom, PBG Erigo, PBG 
oil&gas.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz posiadane-
mu potencjałowi spółka Lonar jest w pełni przy-
gotowana do świadczenia kompleksowych usług 
z zakresu szeroko pojętej administracji oraz wspar-
cia multimedialno-technicznego dla obecnych 
i przyszłych Klientów.
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Zakres działalności 
spółki to:

• sekretariaty
• ochrona i bezpieczeństwo
• archiwum
• wsparcie gospodarcze
• obsługa kancelaryjna /

usługi kurierskie
• usługi porządkowe
• zakupy dla GK PBG
• rozwiązywanie pro-

blemów i modyfikacja 
instalacji

• nadzór nad serwisem
• zapewnienie niezawod-

ności dostaw energii 
elektrycznej

• obsługa wideokonferen-
cyjna / multimedialna

• telefonia komórkowa
• opieka nad print room-em
• organizacja imprez
• opieka nad budynkami 

w zakresie technicznym

Zaplecze budowy ma podobną 
strukturę do struktury siedziby 
spółki, dlatego firma Lonar może je 
przygotować, a następnie nadzoro-
wać i administrować.

Największe doświadczenie?

Zdobyte podczas realizacji jednego 
z naszych sztandarowych projek-
tów – projekt LMG – kopalnia gazu 
ziemnego i ropy naftowej. Przygo-
towywaliśmy zaplecze budowy na 
obszarze 2 ha – mówi Jacek Perczyń-
ski – Ustawiliśmy ponad 100 konte-
nerów administracyjno-biurowych 
wraz z socjalnymi. Uzbroiliśmy teren 
w niezbędną infrastrukturę: kanali-
zacja, energia i…

Ogólnie mówiąc uzbroiliśmy zaple-
cze budowy w niezbędną infrastruktu-
rę techniczną.

Możliwość przeprowadzenie wide-
okonferencji na budowie to nowoczesny 
sposób pozwalający na wyeliminowa-
nie kosztów podróży i zaoszczędzenie-
czasu jaki tracimy podczas podróży na 
spotkania – dodaje Jacek Perczyński.

Z racji nadzoru nad ochroną fi-
zyczną i systemami zabezpieczeń na 
terenie spółki PBG, doświadczenie 
przeniesiono na plac budowy wzmac-
niając ochronę fizyczną systemami 
kontroli dostępu, systemem moni-
toringu oraz systemami przeciwwła-

maniowymi. Przejęto również zakres 
gospodarki odpadami na zapleczu 
budowy. Po zakończeniu Projektu 
LMG firma LONAR zajęła się również 
modernizacją zaplecza na potrzeby 
serwisu obsługującego kopalnie po jej 
uruchomieniu. Zapewniona została 
również obsługa wideokonferencyj-
no-multimedialna.

Kolejne nasze doświadczenie to Po-
rażyn. Przygotowaliśmy zasilenie pla-
cu budowy poprzez system generato-
rów – mówi Jacek Perczyński

Do kogo kierowana jest oferta 
spółki Lonar?

Na dzień dzisiejszy oferta spółki 
w zakresie realizacji projektów obej-
muje kompleksowe przygotowanie 
placu budowy. Od momentu przy-
gotowania terenu, czyli utwardzenie, 
ogrodzenie, poprzez zapewnienie 
dostaw energii elektrycznej, wody, 
odprowadzenie ścieków, przygotowa-
nie planu ochrony fizycznej, z moż-
liwością wprowadzenia monitoringu, 
kompleksowe wyposarzenie biur na 
zapleczu w urządzenia teleinforma-
tyczne, zaopatrzenie w urządzenia 
drukujące, dostarczanie artykułów 
biurowych i utrzymanie / admini-
strowanie całości przez cały okres 
trwania budowy, łącznie z likwidacją 
zaplecza zakończeniu projektu.



Grupa PBG   biuletyn ogniwo     IX  2013

9Wiadomości

Oferta jest tak przygotowana, by 
móc sprostać również wymaganiom 
klienta zewnętrznego. 

Kierowana jest do dużych spółek, 
które przed przystąpieniem do re-
alizacji projektu muszą przygotować 
odpowiednie zaplecze budowy – mówi 
Ida Rembalska-Gryszko

Wiele spółek jest nieświadomych, 
że na rynku istnieją firmy, takie jak 
LONAR, które w swoim zakresie 
oferują tak szeroki zakres usług. 
Usług, które pozwalają odciążyć fi-
nansowo i czasowo firmy realizujące 
duże zadania/projekty – dodaje Jacek 
Perczyński.

Jakie korzyści, korzystając z usług 
Wasze firmy, może odczuć firma, 
które wygrała przetarg i musi przy-
gotować się do realizacji wygranego 
zadania/projektu?

Podczas realizacji Projektu LMG 
udało nam się wynegocjować świetne 
warunki cenowe dla dostawców kon-
tenerów, systemów zabezpieczeń, od-

Podczas realizacji Pro-
jektu LMG udało nam 
się wynegocjować świet-
ne warunki cenowe dla 
dostawców kontenerów, 
systemów zabezpieczeń, 
odbiorców odpadów. 
Korzystanie z naszych 
usług pozwala na 
przerzucenie ciężaru 
konieczności przygo-
towania kosztorysów 
na cały okres trwania 
budowy.

biorców odpadów. Korzystanie z na-
szych usług pozwala na przerzucenie 
ciężaru konieczności przygotowania 
kosztorysów na cały okres trwania bu-
dowy. Jest to gwarancja niezmienności 
cen – odpowiada Jacek Perczyński.

Korzystanie z usług takiej firmy 
jak LONAR, pozwala na sprowa-
dzenie wszystkich czynników do 
jednej osoby i jednej faktury ry-
czałtowej, która daje gwarancję 
niezmiennego planu do końca 
inwestycji w zakresie kosztów 
utrzymania budowy, a co za tym 

idzie, minimalizację kosztów 
i działań.

Są plany rozbudowy oferty firmy 
LONAR?

Jacek Perczyński – zastanawiamy się 
jak wciągnąć w zakres naszych usług 
ochronę środowiska. Jest to bardzo 
obszerne zagadnienie i jest w nim 
wiele niewiadomych. 

Ewa Jernas: trzymam więc kciuki za 
dalsze powodzenia i sukcesy. Dzię-
kuję za rozmowę. 
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29 lipca 2013

Premier Donald Tusk otworzył 
Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu 
Ziemnego Lubiatów. Jak podkre-
ślił premier, to jedna z najnowo-
cześniejszych kopalni w Europie. 
Stanowi symbol rosnącej nie-
zależności energetycznej Polski. 
Podczas otwarcia, głównego wy-
konawcę, czyli PBG, reprezento-
wał prezes zarządu Paweł Mortas 
oraz wiceprezes Tomasz Tomczak.

Ogromne podziękowania i gratu-
lacje dla Pracowników Grupy PBG, 
dzięki którym możliwa była realiza-
cja tego projektu.

– Nie ma lepszego lekarstwa na kry-
zys i zwątpienie, jak ta kopalnia w Lu-
biatowie – powiedział premier Donald 
Tusk podczas uroczystości otwarcia.

13 sierpnia2013

RAFAKO podpisało dwa ważne 
dokumenty dotyczące realiza-
cji inwestycji Opole II. Aneks do 
Umowy na budowę bloków nr 5 
i 6 w Elektrowni Opole, określają-
cy dodatkowe warunki i termin wy-
dania Polecenia Rozpoczęcia Prac, 
oraz niewiążący list intencyjny 
dotyczący udziału Alstom Power 
sp. z o. o. w projekcie Opole II.

Zgodnie z aneksem, dodatko-
wym warunkiem wydania Polecenia 
Rozpoczęcia Prac jest uzgodnienie 
i wdrożenie warunków regulujących 
relacje pomiędzy Zamawiającym, 
Generalnym Wykonawcą i/lub Pod-
wykonawcą, a PKO Bankiem Pol-
skim SA, obejmujących m.in. zasady 
finansowe, warunki i zabezpieczenie 

płatności oraz gwarancje wykonania 
umowy. Polecenie Rozpoczęcia Prac 
może zostać wystawione nie później 
niż w terminie 24 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, lecz nie wcześniej 
niż 120 dni od daty wystawienia 
przez Zamawiającego powiadomie-
nia o planowanym wystawieniu Po-
lecenia Rozpoczęcia Prac.

Zarząd RAFAKO SA otrzymał 
od PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA, zawiado-
mienie o planowanym na dzień 
15 grudnia 2013 roku, terminie 
wydania Polecenia Rozpoczęcia 
Prac związanych z rozbudową 
Elektrowni Opole. 

W niewiążącym liście intencyj-
nym, PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA, RAFAKO SA 
oraz pozostali członkowie konsor-
cjum: Polimex-Mostostal SA i Mosto-
stal Warszawa SA, Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski SA oraz 
Alstom Power sp. z o.o., zadekla-

Wiadomości
GRUPA PBG

opracowała:
karolina kubica-kamińska starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, pbg sa

Hanna KoczorowsKa specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa
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rowały wolę przystąpienia Alstom 
do projektu Opole II.

14 sierpnia 2013

Zarządca Energomontażu-Połu-
dnie podjął decyzję o złożeniu 
wniosku o zmianę trybu postę-
powania upadłościowego spółki 
z postępowania układowego na 
obejmujące likwidację  majątku 
oraz o rozpoczęciu procedury 
zbycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. Decyzja została 
podjęta po dogłębnej analizie treści 
opinii sporządzonej przez biegłych 
rewidwentów, przedstawiającej 
aktualną sytuację ekonomiczno-

-finansową i ocenę szans realizacji 
propozycji układowych.

Spółka nie jest obecnie w stanie 
wykonać układu opartego na podsta-
wie przedstawionych propozycji ukła-
dowych – podał Zarządca  w ko-
munikacie. W upadłości układowej 
spółka nie miała ochrony przed wie-
rzycielami publicznoprawnymi oraz 
pozaukładowymi, których działania 
mogłyby utrudnić przeprowadzenie 
układu. Jest to także duża szansa na 
utrzymanie miejsc pracy, a środki 
ze sprzedaży będą przeznaczone dla 
wierzycieli. Nie będzie także odpraw 
dla pracowników, bo będą oni prze-
noszeni wraz z wydzieloną działalno-
ścią, a nie zwalniani – skomentował 
sytuację Piotr Szymczyk, prezes 
Energomontażu.

23 sierpnia 2013

Prezes PBG I RAFAKO Paweł Mor-
tas, wziął udział w debacie: Okrą-
gły stół na temat opłacalności re-
alizacji inwestycji w elektrowniach 
węglowych w Polsce, z udziałem 
m.in. Wicepremiera Ministra Go-

spodarki Janusza Piechocinskiego, 
Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Skarbu Pawła Tamborskie-
go oraz Prezesa Polskiej Grupy 
Energetycznej Krzysztofa Kiliana.
Debatę określono, jako Okrągły Stół 
Energetyki Węglowej, ponieważ 
wzięli w niej udział zarówno poli-
tycy, w których gestii leży podej-
mowanie długofalowych decyzji, jak 
i Prezesi Firm zajmujących się pro-
dukcją energii, jej przesyłem oraz 
tych, które dostarczają instalacji 
energetycznych i budują kluczowe 
inwestycje w energetyce. 

10 września 2013

Zawarcie aneksu do umowy na 
budowę Terminalu LNG w Świ-
noujściu.

W dniu 10 września Zarząd 
PBG podpisał aneks do umowy na 

„Opracowanie projektu wykonaw-
czego oraz wybudowanie i przeka-
zanie do użytkowania Terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu”. Na 
mocy aneksu wydłużono do końca 
grudnia 2014 r. termin zakończe-

nia inwestycji. Pierwotnie zawarta 
umowa przewidywała, że termi-
nal zostanie oddany do użytku pół 
roku wcześniej. Na mocy aneksu 
zwiększono również zakres prac 
i wartość kontraktu o 67,5 mln 
euro. W efekcie umowa opiewa na 
2,4 mld zł.

11 września 2013

Dnia 11 września 2013 roku odbyło 
się IV spotkanie informacyjne Rady 
Nadzorczej i Zarządu PBG z Pra-
cownikami. Tematem spotkania 
było omówienie obecnej sytuacji 
PBG oraz kolejnych etapów postę-
powania układowego.
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Debatę określo-
no jako Okrągły 
Stół Energetyki 
Węglowej, ponie-
waż wzięli w niej 

udział zarówno politycy, w których 
gestii leży podejmowanie długofa-
lowych decyzji, jak i Prezesi Firm 
zajmujących się wytwarzaniem 
i przesyłem energii. Firmy, które do-
starczają instalacji energetycznych 
i budują kluczowe inwestycje w ener-
getyce reprezentowało RAFAKO. 

– Nigdy nie wybudujemy i nie zmo-
dernizujemy energetyki, jeśli będziemy 
brali tylko pod uwagę ceny energii, bo 

Najważniejsi ludzie polskiej energetyki ponad dwie godziny dyskutowali 
w Centrum Prasowym PAP, w Warszawie o możliwościach finansowania 
polskiej energetyki węglowej. W debacie, która odbyła się w piątek, 
23 sierpnia, wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 
Piechocinski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Paweł Tamborski 
i Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Krzysztof Kilian. Nie mogło w niej 
zabraknąć także Prezesa PBG i RAFAKO – Pawła Mortasa. 

tekst:
JaceK Balcer dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

d te zmieniają się w ciągu lat, a budo-
wa trwa przecież latami – stwierdził 
wicepremier Janusz Piechociński. 

– Bloki energetyczne buduje się nie 
na kilka, a na kilkanaście, kilkadzie-
siąt lat i bardzo trudno przewidzieć 
jaka będzie cena energii w przyszłości. 
Rolą Państwa i regulatora jest zadbać 
o bezpieczeństwo energetyczne kraju. 
Jakkolwiek zrozumiałe są obawy Firmy, 
która ma zbudować nowe bloki, to nie 
ulega wątpliwości, że są to inwestycje 
potrzebne – dodał. 

Premier mówił też o planach zwią-
zanych z energetyką odnawialną, 
która jego zdaniem powinna być im-

plementowana w Polsce, z uwzględ-
nieniem analizy błędów związanych 
z wprowadzaniem tej energii, jakie 
zdarzyły się w krajach, które tę ener-
gię wdrażały wcześniej. To pozwoli 
tych błędów uniknąć. 

 W czasie debaty omawiano też 
raport Ministerstwa Gospodarki, do-
tyczący tzw. Rynku Mocy. Zdaniem 
ekspertów, w nadchodzących 
latach, szczególnie między 2016 
i 2018 r. Polsce grożą niedobory 
mocy w systemie elektroenerge-
tycznym, przede wszystkim z po-
wodu luki czasowej między wyłą-
czeniem starych i nierentownych 

OKrągły Stół

– –- relacja z debaty

energetyki węglowej



13WIADOMOŚCI

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     IX  2013

bloków energetycznych, a uru-
chomieniem nowych. W dodatku 
zastąpienie części starych bloków 
stoi pod znakiem zapytania z powo-
du problemów związanych z realiza-
cją nowych inwestycji. 

Dziś rynek bez wsparcia państwa 
nie widzi potrzeby i możliwości budowy 
nowych mocy. Musimy odpowiedzieć 
na pytanie czy państwo ma prawo 
wejść w takie inwestycje dla zapew-
nienia bezpieczeństwa energetyczne-
go – moim zdaniem tak – powiedział 
Jacek Socha, Partner w PwC. 

Możliwą receptę w postaci rynku 
mocy – funkcjonującego obok rynku 
energii – przedstawili Prezesi Urzędu 
Regulacji Energetyki i Polskich Sie-
ci Energetycznych. Na rynku mocy 
chodzi o płacenie wytwórcom nie za 
wytworzoną i sprzedaną energię, ale 
za gotowość do zapewnienia w da-
nej chwili określonej mocy, czyli np. 
utrzymywanie określonych bloków 
energetycznych w gotowości. 

Prezes URE Marek Woszczyk za-
powiedział, że urząd kończy uzgad-
niać z PSE działanie operacyjnej 
rezerwy mocy. 

– Chodzi o to, by pewni wytwórcy 
nie wyłączali swoich bloków, choć ich 
działanie na rynku jest nierentowne. 
Płatność za taką rezerwę mocy ma 
gwarantować kilkusetmilionowy bu-
dżet w taryfie PSE i ma to na celu nie 
komfort tych wytwórców, tylko komfort 
systemu” – wyjaśnił, dodając, że sys-
tem powinien działać od początku 

2014 r. Dodał, że widzi związane 
z rynkiem mocy pewne ograniczenia 
konkurencji, wynikające z koniecz-
ności zapewnienia bezpieczeństwa 
systemu i innowacyjności źródeł, ale 
jednak jest jego zwolennikiem. Za-
uważył też, że Komisja Europejska we 
wrześniu ma nakreślić reguły inter-
wencji na rynku energii elektrycznej 
w zakresie koncepcji rynku mocy. 

– Z praktycznego punktu widzenia 
powinniśmy przystąpić do wdrażania 
rynku mocy, nie tylko w Polsce ale 

Zdaniem ekspertów, w nadchodzących latach, 
szczególnie między 2016 i 2018 r. Polsce grożą 
niedobory mocy w systemie elektroenergetycznym, 
przede wszystkim z powodu luki czasowej między 
wyłączeniem starych i nierentownych bloków 
energetycznych, a uruchomieniem nowych.

Uczesticy debaty o przyszłości energetyki węglowej 
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i w całej Europie – powiedział Pre-
zes URE, dodając, że mocy ubywa, 
rezerwy spadają, a rynek taki jaki 
znamy dziś, czyli jednotowarowy, 
nie gwarantuje faktycznej wyceny 
dostępnej mocy energetycznej. – 
Lepiej przewidywać i mieć nadwyżki 
mocy, niż czekać aż jej zabraknie, bo 
już dziś poziom mocy w niektóre dni 
jest poniżej rezerwy – dodał. 

Henryk Majchrzak, Prezes PSE, 
poinformował, że finalizuje się 
przetarg na usługę interwencyj-
nej rezerwy zimnej, czyli mocy, 
która jest wyjęta z rynku i pozo-
staje w wyłącznej dyspozycji ope-
ratora przesyłowego na wypadek 
gdyby mocy w systemie zabrakło. 

– Rynek zaproponował, że opóźni za-
mykanie pewnych jednostek pod wa-
runkiem, że będziemy jako PSE dalej 
ponosić koszty ich utrzymania – wy-
jaśnił i dodał, że rezerwa zimna ma 
zacząć działać od 2016, co w połą-
czeniu z innym rozwiązaniami po-
zwoli przetrwać najtrudniejsze lata, 
a pod koniec dekady pojawią się już 
nowe bloki. 

Entuzjazmu wobec takich dekla-
racji nie krył Prezes PGE, Krzysztof 
Kilian. Takie narzędzia umożliwią 
nam przewidywanie i podejmowanie 
dzisiaj racjonalnych decyzji. Dzisiejszy 
kształt rynku energii elektrycznej nie 

pozwala określić, co się będzie na nim 
działo za 5, 10 czy 20 lat, a w takich 
perspektywach planuje się inwestycje 
w sektorze. Sama deklaracja, że re-
gulatorzy mają już narzędzia, żeby 
zapewnić odbiór energii i jej przesył, 
powoduje, że możemy patrzeć spo-
kojniej w przyszłość i podejmować 
odpowiedzialne decyzje, realizując po-
litykę Państwa w tym zakresie. Sama 
deklaracja, że wypracowane zostaną 
narzędzia, które ubezpieczą działania 
inwestycyjne i które dają możliwość 
dostarczenia i mocy, i wolumenu, nie 
powodują że projekt staje się bardziej 
lub mniej rentowny. Ale daje nam 
pewne bezpieczeństwo i zbliża do po-
dejmowania decyzji dobrych dla każ-
dej ze stron. Wiem, że PGE nie działa 

w próżni, i choć powinno działać tylko 
w interesie Spółki, to jednak nie żyje-
my w próżni i jesteśmy odpowiedzial-
ni też za bezpieczeństwo energetyczne 
kraju – mówił Kilian. 

Również Wiceprezes Tauronu 
Krzysztof Zawadzki ocenił to pozy-
tywnie, mówiąc – To rozwiązanie po-
zwoli starym blokom działać w czasie 
potencjalnych niedoborów mocy. Bez 
tego, postępując racjonalnie, powinni-
śmy wystąpić o zgodę na zamknięcie 
tych bloków. 

Wicepremier Janusz Piecho-
ciński zapowiedział jednak, że rząd 
będzie twardo negocjował warunki 
uczestnictwa w rynku mocy, bo ina-
czej wprowadzi się mechanizm pod-
trzymywania życia nieefektywnych 
bloków, co wcale nie gwarantuje 
żadnych nowych inwestycji. 

– To, że rynek domaga się zapłaty 
za utrzymanie nierentownych mocy 
wytwórczych, nie znaczy, że możemy 
w ten sposób premiować nieefektyw-
ność – oświadczył wicepremier. 

Następnie dyskusja przeniosła się 
na temat możliwości finansowania 
nowych inwestycji i kondycji pol-
skiego sektora wykonawczego. 

Apeluję o instrumenty, które usta-
bilizują sytuację, bo sytuacja polskich 
firm nie jest dobra – ostrzegał Paweł 
Mortas, Prezes RAFAKO, które 

Dzisiejszy kształt rynku energii elektrycznej nie 
pozwala określić, co się będzie na nim działo za 5, 
10 czy 20 lat, a w takich perspektywach planuje się 
inwestycje w sektorze.  Sama deklaracja, że regulato-
rzy mają już narzędzia, żeby zapewnić odbiór energii 
i jej przesył, powoduje, że możemy patrzeć spokojniej 
w przyszłość i podejmować odpowiedzialne decyzje, 
realizując politykę Państwa w tym zakresie.

Janusz Piechocinski, Minister Gospodarki
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dźwiga na sobie ciężar wykonania 
większości planowanych elektrow-
ni, w tym dwóch największych – Ja-
worzno i Opole. Dyskusja na temat 
alternatywnych źródeł energii jest 
ciekawa, ale nie ma już Firm, które 
mogłyby takie inwestycje obsłużyć, 
ten czas od mówienia do realizacji 
trzeba skrócić – dodał. A odnosząc 
się do reakcji rynku na decyzję PGE 
w sprawie Opola, powiedział – Dziś 
sytuacja jest tak kuriozalna, że kurs 
RAFAKO wzrasta, gdy kurs PGE spa-
da, i na odwrót, więc można żartować, 
że rynek to kompensuje, ale z bezpie-
czeństwem energetycznym niewiele 
ma to wspólnego. 

Poparł go zdecydowanie ekspert 
prawa energetycznego, dr Fi-
lip Elżanowski, który powiedział, 
że opinia całego świata, jest w tym 
zakresie podobna – Konfrontując 
bezpieczeństwo i wolny rynek, świat 
wybiera bezpieczeństwo energetyczne, 
wystarczy popatrzeć na zmieniający 
się rynek brytyjski dodał.

Propozycje regulatorów pozytyw-
nie ocenił też Paweł Borys, dyrek-
tor ds. strategii i inwestycji PKO 

BP, zastrzegając jednak, że choć 
z punktu widzenia wierzycieli i ak-
cjonariuszy spółek energetycznych 
to krok w dobrym kierunku, to ban-
ki potrzebują konkretów. Przypo-
mniał, że w ciągu ostatnich 10 
lat ratingi spółek energetycznych 
i ich kapitalizacja spadły, a zadłu-
żenie i ryzyko inwestycji wzrosło.  

– Dziesięć lat temu większość firm 
energetycznych miała rating AA, dziś 
mają BBB, a poziom ich zadłużenia 
z zerowego znacznie się zwiększył – 
dodał. 

Uczestnicy dyskusji nie mieli 
wątpliwości, że dziś żaden bank nie 
chce finansować firm budowalnych, 
więc zdolności firm wykonawczych 

maleją. Zgodzili się jednak, że odpo-
wiednie zaprojektowanie inwestycji 
sprawi, że będzie je można bezpiecz-
nie zrealizować. Potwierdziły to sło-
wa Pawła Tamborskiego, Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie 
Skarbu – Spółki energetyczne są na 
tyle duże, żeby unieść każdy projekt. 
W dodatku mamy taki instrument jak 
Inwestycje Polskie, które mogą pomóc 
w zarządzaniu pewnymi elementami 
ryzyka, w poprawieniu efektywności 
inwestycji. Inwestycje Polskie są do 
dyspozycji i nie zawahamy się ich 
użyć w projekcie Opole- dodał.

A podsumowując dyskusję stwier-
dził, że najdroższa jest ta energia, 
której zabrakło. 

Dziś sytuacja jest tak kuriozalna, że kurs RAFAKO 
wzrasta, gdy kurs PGE spada, i na odwrót, więc 
można żartować, że rynek to kompensuje, ale 
z bezpieczeństwem energetycznym niewiele ma 
to wspólnego. 

Paweł Mortas, Prezes Zarządu PBG SA i RAFAKO SA
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Optymalizujemy 
proces zarządzania 
Projektem / Portfe-
lem w Rafako po-
przez równoległą 

koordynację prac w obszarze trzech 
kluczowych Przedsięwzięć tj:
• wdrożenie systemu EPPM „Pri-

mavera”,
• migracja systemu BaaN,
• dostosowanie Procedur ZSZ do 

wymogów Organizacji zarządza-
nej Projektowo. 

Jak kontynuujemy wdrożenie 
systemu „Primavera” w Rafako?

Skupiamy się na fazie planowania 
Projektu i na rzetelnym przygoto-
waniu harmonogramu, który w przy-
szłości będzie punktem odniesienia 
(planem bazowym) do wskazania 
różnic występujących w fazie re-
alizacji danego Projektu (ogólnie na 

Wdrożenie EPPM

Kluczowe procesy biznesowe powinny być wspierane przez odpowiednio 
dostosowane do ich potrzeb procedury, procesy, standardy oraz narzędzia. 
Zapewnia to szybkość działania, spójność realizacji oraz pełną koordynację 
w całej Organizacji. Jak wspieramy procesy biznesowe w RAFAKO?

tekst:
maGdalena wawrzynowIcz dyrektor biura realizacji kontraktów strategicznych, rafako

„Primavera”

obszarze: dokumentacja-produkcja-
-montaż), oraz w celu określenia 
potencjalnych zagrożeń (ryzyk pro-
jektu) i zarządzaniu nimi.

Jako platformę do tego typu 
działań nadal wykorzystujemy na-
rzędzie klasy EPPM (ang. Enterprise 
Project Portfolio Management) pt: 
Primavera, które w miarę wzrostu 
oczekiwań Interesariuszy (w Ra-
fako Pirmavera funkcjonuje już od 
ponad roku, głównie w obszarze 
Biura Konstrukcyjno-Projektowego 
przede wszystkim w zakresie Zarzą-
dzania Zasobami), umożliwia łatwe 
dopasowanie rozwiązań do potrzeb 
uczestników Projektu, charakteru 
i struktury Organizacji, na płasz-
czyźnie:
• przewidywania czasu zakończe-

nia Projektu poprzez planowa-
nie i tworzenie harmonogramu, 
opartego o metodę ścieżki kry-

o

w rAFAKO SA

Skupiamy się na 
fazie planowania 
Projektu i na rzetelnym 
przygotowaniu 
harmonogramu, który 
w przyszłości będzie 
punktem odniesienia 
do wskazania różnic 
występujących 
w fazie realizacji 
danego Projektu oraz 
w celu określenia 
potencjalnych zagrożeń 
i zarządzaniu nimi.

16 nauKa, eduKacJa, rozwóJ
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tycznej (jednej lub wielu), na 
wszystkich etapach realizacji 
Projektu,

• właściwego wykorzystania Zaso-
bów poprzez analizy dostępnych 
Zasobów i ich rezerwację na czas 
wykonywania Projektu,

• wczesnego ostrzeżenia o zwięk-
szeniu zagrożeń dla Projektu po-
przez definiowanie ryzyka Projek-
tu i faktyczne nim zarządzanie,

• poprawy spójności realizacji Pro-
jektów poprzez tworzenie biblio-
tek najlepszych praktyk,

• współdzielenia informacji pomię-
dzy osobami zaangażowanymi 
w realizację Projektu na jednej 
platformie,

• raportowania i analiz z możliwo-
ścią ich dopasowywania do po-
trzeb Organizacji,

• elastycznego tworzenia Portfeli 
Projektów pod kątem różnych 

Przed nami dużo pracy, a o planowanym na koniec 
I kwartału 2014 r. sukcesie tego przedsięwzięcia 
jakim jest Portfel wszystkich Projektów Rafako 
prowadzony w Primavera, z analizą finansową 
tych Projektów w systemie BaaN i dostosowanymi 
procedurami i procesami ZSZ, decydują Wszyscy 
pracownicy w Rafako.

kryteriów, ułatwiających podej-
mowanie decyzji strategicznych,

Podsumowując

Zwiększenie przejrzystości Projek-
tów, od fazy oferty do okresu gwa-
rancyjnego, poprzez dostosowanie 
procedur, procesów oraz integrację 
odpowiednich narzędzi informa-
tycznych wymaga skoordynowa-

nych ze sobą działań. Przed nami 
dużo pracy, a o planowanym na ko-
niec I kwartału 2014 r. sukcesie tego 
przedsięwzięcia jakim jest Portfel 
wszystkich Projektów Rafako pro-
wadzony w Primavera, z analizą fi-
nansową tych Projektów w systemie 
BaaN i dostosowanymi procedurami 
i procesami ZSZ, decydują Wszyscy 
pracownicy w Rafako.

17nauKa, eduKacJa, rozwóJ
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W sferze za-
wodowej jest 
jeszcze gorzej. 
Awans zamiast 
cieszyć, zaczy-

na nas przytłaczać. Wprowadzone 
usprawnienia zamiast być powodem 
do dumy, piętrzą problemy. Nasza 
frustracja wzrasta. Dochodzimy po-
woli do wniosku, że lepiej było zo-
stawić wszystko po staremu. Nie po-
prawiać, nie ulepszać, nie zmieniać!

Tylko, że tak się nie da. Świat idzie 
do przodu i albo zmienimy się i do-
stosujemy do nowego otoczenia, albo 
przyjdzie większa ryba i nas zje ;)

Jak temu zapobiec? Dobrze przy-
gotować się do zmian. Kluczowa rola 
przypada tutaj menedżerom. To od 
ich zdolności komunikacyjnych 
i postawy zależy, czy zmianę uda się 
wprowadzić. 

Nie taka zmiana 
straszna, jak ją malują

Badania wykazują, że blisko 70% z nas uważa, że zmiany są nieuchronne. 
Tyle samo Polaków zmian nie lubi. Kochamy za to przyzwyczajenia. Wsta-
jemy rano, pijemy ulubioną kawę, poświęcamy chwilę na prasówkę… To 
wszystko sprawia, że zaczynamy dobrze dzień. Jednak wystarczy niespodzie-
wany incydent, który zmieni znany porządek i stajemy się nerwowi.

O roli menedżera w procesie zmian

tekst:
katarzyna naczyńska kierownik ds. platformy zakupów gk pbg

w 3. Jednym z najczęstszych błędów 
kadry kierowniczej wprowadzającej 
zmianę, jest brak komunikacji. Ist-
nieje wiele wymówek, które mają 
to uzasadnić. Najczęstsza z nich 
to taka, że pracownicy nie muszą 
wiedzieć o planowanych zmianach. 
Ludzie jednak doskonale wiedzą, 
że coś się dzieje a przez to, że nie 
dowiadują się tego z „pierwszej 
ręki”, snują domysły. Najlepszym 
wyjściem jest przekazywanie in-
formacji systematycznie. Zastosuj 
zatem trzecią zasadę wprowadzając 
zmianę – komunikuj zmiany czę-
sto i otwarcie.

4. Pamiętaj o tym, że większość 
ludzi nie jest gotowa rzucić się 
w trudne i ryzykowne przedsię-
wzięcia tylko dla samej idei. Ludzie 
potrzebują czegoś, co mogliby zo-
baczyć, choćby oczami wyobraźni. 

Oto 6 złotych zasad, którymi 
należy się kierować, chcąc wpro-
wadzić zmianę w życie.

1. Pierwsza zasada zarządzania 
zmianą brzmi: stwórz koalicję na 
rzecz zmiany. Jeśli chcesz przeko-
nać kogoś, że warto zmianę wpro-
wadzić, przede wszystkim musisz 
znaleźć osoby, które poprą Twój 
pomysł. Potrzebna jest koalicja od-
powiednich ludzi, którzy sobie ufają 
i dzielą wspólne cele. 

2. Pamiętaj, że ludzie chętniej re-
zygnują ze starych układów i przy-
zwyczajeń, jeśli są świadomi tego, 
że istnieje poważny problem, który 
wymaga rozwiązania. Żeby ludzie 
chcieli wprowadzić zmianę muszą 
mieć pewność, że sytuacja tego 
wymaga, że nie da się tkwić w obec-
nej formie pracy. Pokaż problem – 
to druga zasada.
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Potrzebują obrazu rezultatu. Opo-
wiedz swoim współpracownikom, 
jak będzie zorganizowany dzień 
pracy po przeprowadzeniu zmiany, 
gdzie postawisz ich biurko, z jakich 
nowych narzędzi będą korzystać. 
To da im poczucie bezpieczeństwa 
i sprawi, że chętniej zaangażują się 
w przeprowadzenie procesu zmian. 
Niezbędna jest dobrze skonstru-
owana i zakomunikowana wizja.

5. To, że przekonasz ludzi do 
zmiany i powiesz im, co ich czeka, 
nie wystarczy. To byłoby zbyt proste. 
Naturalne jest, że pojawią się pew-
ne bariery, które mogą powstrzymać 
lub wydłużać proces zmian. Nie bez 
przyczyny mówi się, że choroby za-
wsze atakują ludzi przechodzących 
zmiany. Proces musisz zatem na 
bieżąco monitorować i usuwać po-
jawiające się przeszkody.

6. Wprowadzając zmianę pamię-
taj o tym, by cel który stawiasz swo-
im pracownikom nie był oddalony 
o lata świetlne. Ludzie w zmianie 
mają tendencję do tego, by wątpić 
we własne siły. To nie motywuje. Ła-
twiej jest zmiany wdrażać metodą 
małych kroków, gdy częściej moż-
na świętować małe sukcesy i gdy 
wszyscy widzą, że realizujemy za-
łożony plan. Szybkie sukcesy dodają 
pewności siebie, tym którzy wierzą 
w zmianę i przekonują wątpiących.

Na koniec jeszcze przypomnienie. 
Po co nam zmiany? Nie są przecież 
one wartością samą w sobie. Należy 
pamiętać, że ich nadrzędną i główną 
cechą jest wzrost dochodów, efek-
tywności i zysków. Zanim jednak 
te zyski i wzrost efektywności na-
dejdą trzeba się liczyć ze stratami 
i ze spadkiem wydajności. Mene-
dżerowie muszą być świadomi tego, 
że w procesie zmiany pracuje się 
bowiem trudniej. Zanim znajdzie-
my się w nowym – bardziej efek-
tywnym procesie – musimy przejść 

przez trudny etap transformacji, 
tkwiąc jedną nogą jeszcze w starym 
systemie. Rolą dobrego menedżera, 
jest przeprowadzenie pracowników 
przez ten etap w optymalny sposób. 

O zmiANie Pół żARtem 
Pół SeRiO:

Zbliżają się święta Wielkanocne, 

Jagna kupiła piękny kawałek 

szynki. Żal jej jednak, że z dwóch 

stron będzie ją musiała obciąć. 

Idzie więc do swojej mamy 

i pyta:

Jagna: Mamo dlaczego 

obcinamy zawsze tą szynkę 

z dwóch stron przed 

pieczeniem?

Mama: Hm… nie wiem, jakoś 

zawsze tak było, ale nie wiem 

dlaczego. Zapytaj babcię może 

ona wie.

Jagna: Babciu dlaczego 

obcinamy zawsze tą szynkę 

z dwóch stron przed 

pieczeniem?

Babcia: Hm… nie wiem, jakoś 

zawsze tak było, ale nie wiem 

dlaczego. Zapytaj prababcię 

może ona wie.

Jagna: Prababciu dlaczego 

obcinamy zawsze tą szynkę 

z dwóch stron przed 

pieczeniem?

Prababcia: No jak to nie wiesz? 

Kiedyś jak nie było takich 

fajnych garnków jak teraz 

to mieliśmy taki mały i trzeba 

było zawsze tą szynkę obciąć 

z dwóch stron, żeby się do niego 

zmieściła!

Tak wyglądały budynki naszej firmy w 1997 r.

W trakcie rozbudowy w 1999 r.

…a tak wygląda siedziba PBG SA dzisiaj 
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Inaczej rzecz ma się 
w świecie biznesu. Doj-
rzałe projektowo przed-
siębiorstwa temat za-
rządzania ryzykiem (ang. 

risk management) traktują bardzo 
poważnie, tworząc i wpisując w sys-
tem jakości spółki odpowiednie pro-
cedury i procesy z nim związane. 

Ryzyko dla spółek zajmujących 
się zarządzaniem projektami EPC 
(Engineering, Procurement, Con-
struction) ma największy wymiar 
na poziomie tychże projektów, gdzie 
powinno być nie tylko właściwie za-
rządzane, ale i odpowiednio rapor-
towane. Ma to na celu umożliwienie 
efektywnej agregacji i dalszej oceny 
na poziomie portfela projektów. 

Zarządzanie

Pojęcie ryzyka jest nieodłącznym elementem 
naszego codziennego życia. Podejmując różne 
ważne dla nas decyzje zawsze mniej lub bardziej 
świadomie staramy się szacować na ile są one dla 
nas ryzykowne. W naszym życiu prywatnym ryzyko 
jest raczej odczuciem czysto subiektywny i rzadko 
staramy się je przekładać na liczby. 

tekst:
radosław rząsa project manager, pbg sa

I

ryzyKiem

Ze względu na skalę zadania 
LMG oraz jego znaczenie strate-
giczne dla GK zespół realizujący 
projekt położył szczególny nacisk 
na efektywne zarządzanie ryzy-
kiem. W tym celu należało opra-
cować stosowną, dopasowaną do 
otoczenia projektu procedurę, 
która w założeniu miała być opar-
ta o międzynarodowe standardy. 

W praktyce istnieje kilka metodyk 
zarządzania ryzykiem, nawet eksper-
tom trudno ocenić, która jest najlep-
sza, a wszelkie dyskusje w tym te-
macie kończą się czysto akademicką 
dysputą. Na szczęście w większości 
posiadają one wspólny mianownik, 
a różnią się w szczegółach. W mojej 
ocenie nie jest zatem szczególnie 

Bezsprzecznie 
najważniejszym 
elementem 
prawidłowego 
podejścia do 
problemu ryzyka jest 
określenie i zebranie 
kompletnego 
zestawu danych 
wejściowych…
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istotne, którą się wybierze, a na ile 
konsekwentnie się ją realizuje. 

W ramach zespołu zarządzające-
go realizacją projektu LMG zdecydo-
waliśmy o wyborze, najpopularniej-
szej obecnie w świecie zarządzania 
projektami, metodyce opracowanej 
przez Project Management Institiu-
te i spisanej w postacie standardów 
[1][2]. 

Ze względu na uwarunkowania 
projektu zastosowano, podejście 
uproszczone jednakże dla czystości 
przekazu w niniejszym artykule po-
staram się przybliżyć pełną postać 
standardu. 

Pojęcie Ryzyka

Przede wszystkim należy zaznaczyć, 
że ryzyko nie jest pojęciem czysto 
negatywnym, a obejmuje „zdarze-
nia niepewne, które jeśli wystąpią 
mogą mieć pozytywny lub negatyw-
ny wpływ na jeden lub więcej celów 
projektu takich jak zakres, czas, koszt 
i jakość”[1]. Oznacza to, że ryzyka 
w rzeczywistości dzielimy na za-
grożenia (ang. threats) i szanse 
(ang. opportunities). 

Procesy

Celem zarządzania ryzykiem jest 
zwiększanie prawdopodobieństwa 
wystąpienia i wpływu szans (zda-
rzenia pozytywne) oraz zmniejsza-
nie prawdopodobieństwa i wpływu 
zagrożeń (zdarzenia negatywne). 
Obejmuje to procesy: 
• planowania zarządzania ryzykiem 

(ang. plan risk management), 
• identyfikacji ryzyka (ang. identify 

risk), 
• analizy jakościowej (ang. perform 

qualitative risk analysis), 
• analizy ilościowej (ang. perform 

quantitative risk analysis), 
• planowania odpowiedzi na ryzyko 

(ang. plan risk responses),
• kontroli ryzyka (ang. control risk)

W dalszej części artykułu postaram 
się pokrótce przybliżyć każdy z nich. 

Dane Wejściowe

Zanim przejdziemy jednak do za-
rządzania ryzykiem musimy przy-
gotować stosowne dane wejściowe. 
Bezsprzecznie najważniejszym 
elementem prawidłowego po-
dejścia do problemu ryzyka jest 
określenie i zebranie kompletne-
go zestawu danych wejściowych, 
które obejmują m.in. otoczenie pro-
jektu, dane historyczne z poprzed-
nich realizacji, zgromadzone do-
świadczenie projektów (ang. Lesson 
Learned), obowiązujące przepisy 
Prawa, procedury i procesy obowią-
zujące w organizacji, kultura organi-
zacji, dokumenty kontraktowe, plan 
zarządzania projektem, zespół pro-
jektu, interesariusze, poziom ekspo-
zycji na ryzyko. 

Szczególnie istotny i niestety czę-
sto niedookreślony pozostaje ten 
ostatni element. Poziom tolerancji 
na ryzyko jest ważną częścią kultu-
ry organizacji i jeśli nie jest objęty 
stosownymi procedurami winien być 
precyzyjnie określony przez kierow-
nika projektu we współpracy z inte-
resariuszami. Jest to nic innego jak 
uzgodnienie jakie ryzyka i na jakim 
poziomie mogą być akceptowane. 

Dla przykładu organizacja może nie 
tolerować żadnych ryzyk, które mogą 
mieć wpływ na reputację. 

Planowanie zarządzania Ryzykiem

Proces planowania ryzykiem pozwa-
la bazując na potrzebach projektu 
odpowiedzieć na pytanie ile czasu 
projektu powinno być poświęcone 
na zarządzanie ryzykiem. Podczas 
planowania identyfikuje się obo-
wiązujące w organizacji procedury 
i standardy tworząc w efekcie Plan 
Zarządzania Ryzykiem (ang. Risk Ma-
nagement Plan). Dokument opisuje:
• metodykę – jak będziemy realizo-

wać zarządzanie ryzykiem,
• role i odpowiedzialności – kto za 

co odpowiada,
• budżet – jaki będzie koszt zarzą-

dzania ryzykiem,
• czas – jak często i ile czasu bę-

dziemy się zajmować ryzykiem,
• kategorie ryzyka – opisane w dal-

szej części,
• definicje prawdopodobieństwa 

i wpływu – w celu uniknięcia 
niejednoznaczności przy ocenie 
ryzyka,

• tolerancja na ryzyko,
• formuła raportowania,
• śladowalność – w jaki sposób pro-

ces zarządzania ryzykiem będzie 
dokumentowany.

 

1.0 
Ryzka 

1.1 Wewnętrzne 1.1.1 Zarządzanie 

1.1.2 Infrastruktura 

1.1.3 Pocesy 

1.2. Zewnętrzne 1.2.1 Administracyjne 

1.2.2 Konkurencja 

1.2.3 Siły natury 

1.3 Kulturowe 1.3.1 Język 

1.3.2 Zwyczaje 

1.3.3 Kalendarze 

1.4 Techniczne 1.4.1 Wymagania klienta 

1.4.2 Złożoność 

1.4.3 Integracja 
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Kategorie Ryzyka

Kategorie ryzyka (ang. RBS – Risk 
Breakdown Structure) określają 
i definiują obszary będące źró-
dłem ryzyka. Kategoryzacja jest 
pomocna w identyfikacji i agre-
gacji ryzyka. Podejście do ustalenia 
kategorii jest różnorakie, niektóre 
organizacje dzielą ze względu na 
obszary powstawania ryzyka, inne 
ze względu na fazy projektu. Samo 
podejście nie jest ważne, istotna jest 
standaryzacja w ramach organizacji. 
Przykładową strukturę wykorzysty-
waną w ramach projektu LMG poka-
zano na poprzedniej stronie.

identyfikacja ryzyk

Skoro już zdefiniowaliśmy w jaki 
sposób będziemy zarządzać ryzy-
kiem możemy przystąpić do jego 
identyfikacji. Należy tutaj zaznaczyć, 
że o ile główny ciężar planowania 
spoczywał na kierowniku projek-
tu to identyfikacja jest obowiąz-
kiem wszystkich interesariuszy 
projektu, a kierownik projektu 
pełni tylko rolę moderatora. 

Istnieje szereg metod pozwalają-
cych zidentyfikować ryzyka:
• przeglądy dokumentacji,
• techniki gromadzenia informacji 

(IGT):
• burza mózgów,
• technika Deplhi, 
• wywiady,
• analiza źródła problemu (ang. 

root cause analysis),
• analiza SWOT,
• listy kontrolne,
• analiza założeń projektu.

Identyfikując ryzyko projektu 
LMG korzystaliśmy z metod prze-
glądów dokumentacji, burzy mózgu 
i wywiadów, gdyż były one najbar-
dziej dopasowane do stylu pracy 
zespołu. Szczególnie efektywna jest 
metoda analizy dokumentacji, gdzie 
analizując tylko artykuły umów do-

tyczące kar Umownych można okre-
ślić szereg zagrożeń. 

W wyniku procesu identyfikacji 
ryzyka otrzymujemy rejestr ryzyk, 
który jest podstawowym doku-
mentem i narzędziem całej grupy 
procesów Zarządzania Ryzykiem. 
O ile Plan Zarządzania Ryzykiem 
jest dokumentem, który tworzy-
my zazwyczaj raz i nie podlega on 
większym aktualizacjom, to Rejestr 
Ryzyk jest i winien być aktualizo-
wany przez cały Cykl Życia Projektu 
w wyniku cyklicznych przeglądów 
ryzyka. Przykładową formę doku-
mentu z objaśnieniami pokazano 
w tabeli 1. Po zidentyfikowaniu ryzyk 
rejestr zawiera dopiero podstawowe 
informacje, które będą uzupełniane 
o wyniki kolejnych procesów. 

Analiza Jakościowa ryzyka

Posiadając rejestr ryzyk zawierający 
nawet setki pozycji od razu zada-

Lp. Liczba porządkowa.

id. Unikatowy identyfikator ryzyka. Pozostaje niezmienny.

Nazwa Hasło identyfikujące ryzyko w stylu „nagłówek w gazecie”.

Konsekwencje Opisowo możliwe konsekwencje wystąpienia ryzyka.

Rodzaj Zagrożenie lub szansa.

Kategoria Numer według RBS.

Zmiana Trend zmiany EMV (wyjaśnione w dalszej części artykułu) 

w stosunku do ostatniej oceny np. wzrost, spadek, bez zmian, 

nowe ryzyko.

Przyczyna Wszystkie zdarzenia wyzwalające ryzyko wraz z referencją do 

Listy Zdarzeń Wyzwalających.

Data ostatniej oceny

Strategia Określenie i opis ustalonych strategii odpowiedzi na ryzyko.

Odpowiedzialny Osoba odpowiedzialna za realizację strategii odpowiedzi. 

Właściciel ryzyka.

Prawdopodobieństwo Wartość procentowa.

Wpływ Maksymalna szkoda ryzyka w PLN.

emV Oczekiwana wartość pieniężna w PLN.

Status Otwarte / zamknięte.

Tabela 1. Rejestr Ryzyk

jemy sobie pytanie: jak zarządzać 
takim zbiorem ryzyk? Odpowiedź 
jest prosta: nawet nie próbuj. Na-
leży do dalszej analizy wybrać te 
ryzyka, które mogą w istotny spo-
sób wpłynąć na projekt. Do tego 
właśnie służy analiza jakościowa 
ryzyka, która pozwala stworzyć 
krótką listę z uprzednio zidentyfiko-
wanych ryzyk. W tym celu dla każdej 
pozycji rejestru ryzyk określa się:
• prawdopodobieństwo wystąpie-

nia każdego ryzyka według stan-
daryzowanej skali np. wysokie (H), 
średnie (M), niskie (L) lub w skali 
numerycznej 0 do 1,

• wpływ na projekt, również według 
standaryzowanej skali.

Należy pamiętać, że ocena jako-
ściowa jest czysto subiektywna 
i określone prawdopodobieństwo 
i wpływ silnie zależą od nastawienia 
i stopnia ekspozycji na ryzyko osoby 
oceniającej. Dlatego uzyskane infor-
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Pr
aw

do
po

do
bi

eń
st

w
o

zagrożenia Szanse

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05

0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04

0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02

0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,04 0,20 0,10 0,05

Wpływ

Tabela 2. Macierz prawdopodobieństwa i wpływu

macje nakłada się na matrycę praw-
dopodobieństwa i wpływu, która 
dla większości organizacji podlega 
standaryzacji. Przykładową matrycę 
zobrazowano w tabeli 2. 

Następnie w ramach standardów 
organizacji określa się próg powyżej 
którego ryzyka uważane są za istot-
ne i należy poddać je dalszej analizie. 
W pokazanym powyżej przykładzie 
jest to powyżej 0,18 czyli pola zazna-
czone czerwonym kolorem. Co się 
dzieje z pozostałymi pozycjami reje-
stru? Trafiają na tzw. Listę Ryzyk Ob-
serwowanych (ang. watchlist), która 
jest rewidowana w przeglądach ry-
zyka w ramach procesów Monitoro-
wania i Kontroli Ryzyka, gdyż zawsze 
mogą zajść okoliczności w których 
zmieni się prawdopodobieństwo lub 
wpływ ryzyka co spowoduje, że trafi 
powrotnie do rejestru. 

Częstą i dobrą praktyką jest prze-
prowadzenie dla każdej z pozycji 
skróconego już rejestru ryzyka tak 
zwanej oceny jego pilności (ang. risk 
urgency assesment). Jest to przydat-
ne w procesie planowania strategii 
odpowiedzi na ryzyko, gdyż niektóre 
ze zdarzeń mogą być niezbyt odległe 
w czasie co znacznie skraca czas na 
planowanie podczas gdy inne są na 

tyle odległe, że nie wymagają pilne-
go opracowania strategii. 

Analiza ilościowa Ryzyka

Skoro zidentyfikowaliśmy już 
zbiór tych najistotniejszych ryzyk 
czas określić ich wartość nume-
ryczną aby możliwe było określe-
nie wymaganego budżetu ryzyka. 
Podobnie jak w przypadku identyfi-
kacji ryzyka istnieje szereg technik, 
które mogą być wykorzystane w tym 
procesie. Najbardziej przejrzystą i za-
pewne z tego powodu najpopularniej-
szą jest analiza Oczekiwanej Warto-
ści Pieniężnej – EMV (ang. Expected 
Monetary Value). Została ona również 
zastosowana dla projektu LMG. Jest 
to nic innego jak iloczyn prawdo-
podobieństwa materializacji ryzyka 

i jego wpływu (maksymalnej szkody) 
wyrażonej w wartości pieniężnej:

EMV = P x I

Np. ryzyko kary umownej związa-
nej z nieosiągnięciem wymaganych 
Kontraktem parametrów technicz-
nych, ma wpływ (I) 10  000  000 zł 
(maksymalna kara), a oszacowane 
przez zespół projektu prawdopodo-
bieństwo (P) wynosi 1%. Oczekiwana 
wartość pieniężna wynosi zatem EMV 

= 10 000 000 zł x 0,01 = 100 000 zł. 
Wyniki analizy jakościowej 

umieszcza się w rejestrze ryzyk: dla 
zagrożeń ze znakiem dodatnim dla 
szans ze znakiem ujemnym. Suma 
wszystkich pozycji stanowi nasz bu-
dżet ryzyk (ang. contingency reserve). 

Posiadając rejestr ryzyk zawierający nawet setki 
pozycji od razu zadajemy sobie pytanie: jak 
zarządzać takim zbiorem ryzyk? Odpowiedź jest 
prosta: nawet nie próbuj. Należy do dalszej analizy 
wybrać te ryzyka, które mogą w istotny sposób 
wpłynąć na projekt.
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Planowanie Odpowiedzi na Ryzyko

Dokonaliśmy identyfikacji, wyboru 
istotnych i oszacowania ryzyk. Na-
deszła pora na zastanowienie się 
nad pytaniem „Co mam zamiar 
zrobić z najbardziej istotnymi 
z ryzyk?”. W procesie planowania 
odpowiedzi znajdujemy sposób 
wyeliminowanie zagrożeń i wyko-
rzystanie szans. Odpowiedzi mogą 
obejmować jedno lub kilka z nastę-
pujących działań dla każdego z istot-
nych ryzyk:
• zrób coś, by wyeliminować zagro-

żenia zanim wystąpią,
• zrób coś, by szansa wystąpiła,
• zmniejsz prawdopodobieństwo 

i/lub wpływ zagrożenia oraz 
zwiększ prawdopodobieństwo 
i/lub wpływ dla szans.
Dla pozostałych, szczątkowych 

(ang. residual) zagrożeń, które nie 
mogą zostać wyeliminowane:
• zrób coś jeśli ryzyko wystąpi – plan 

awaryjny (ang. contingency plan),
• zrób coś jeśli plan awaryjny nie 

zadziała – plan odwrotu (ang. 
fallback plan).
Planując odpowiedzi na ryzyko 

korzystamy z opisanych poniżej ty-
pów odpowiedzi.

Dla zagrożeń:
• unikanie (ang. avoid) – wyelimi-

nuj zagrożenie usuwając przy-
czynę,

• łagodzenie (ang. mitigate) – zre-
dukuj prawdopodobieństwo lub 
wpływ zagrożenia czyniąc ryzyko 
mało istotnym,

• przeniesienie (ang. transfer, al-
locate) – uczyń inną stronę od-
powiedzialną za zagrożenie 
np. kupując ubezpieczenie lub 
przenosząc je w formie usługi 
zewnętrznej. Tutaj szczególnie 
widoczne jest powiązanie ryzy-
ka i kontraktacji. Analiza ryzyka 
powinna być zakończona przez 
procesem kontraktacji. 

Dla szans:
• wykorzystanie (ang. exploit) – do-

daj dodatkową pracę lub wpro-
wadź zmianę do projektu aby 
upewnić się, że szansa zostanie 
wykorzystana,

• wzmocnienie (ang. enhance) – 
zwiększ prawdopodobieństwo 
i pozytywny wpływ zdarzenia,

• współdzielenie (ang. share) – 
przenieś część własności szansy 
na stronę trzecią (formując np. 
Konsorcjum lub partnerstwo). 
Dla zagrożeń i szans:

• Akceptacja – nic nie rób. Strate-
gia akceptacji ryzyka jest czasami 
konieczna dla ryzyk, których nie 
można z jakiejś przyczyny unik-
nąć lub strategia ich uniknięcia 
pochłania zbyt wiele czasu i zaso-
bów. Niezbędne jest jednak w tym 
przypadku opracowanie planów 
awaryjnych na wypadek wystą-
pienia ryzyka. 
Po zakończeniu planowania 

odpowiedzi na ryzyko otrzymu-
jemy:
• Aktualizację Rejestru Ryzyk za-

wierającą:
• ryzyka szczątkowe lub te, dla 

których przyjęto strategię ak-
ceptacji,

• ryzyka drugorzędne (ang. se-
condary risk), które mogły się 
pojawić w wyniku zaimple-
mentowania strategii odpowie-
dzi na ryzyko,

• plany awaryjne,
• określonych właścicieli ryzyka 

odpowiedzialnych za wdroże-
nie ustalonych strategii odpo-
wiedzi,

• plany odwrotu,
• listy zdarzeń wyzwalających (ang. 

truggers list) – są to zdarzenia 
uruchamiające plany awaryjne. 
Kierownik Projektu powinien 
zidentyfikować tzw. sygnały 
wczesnego ostrzegania, aby było 
jasnym, kiedy należy podjąć sto-
sowne akcje,

• zmiany planu Zarządzania Projek-
tem do którego mogły dojść lub 
zostały usunięte dodatkowe pa-
kiety robocze, zasoby, zadania, itd.,

• rezerwy.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tych 
ostatnich. Jest niezmiernie istotnym 
rozróżnienie dwóch typów rezerw 
projektu. Pierwsza z nich, „contin-
gency reserve”, na tak zwane „znane 
nieznane” jest wynikiem oszaco-
wania w ilościowej analizie ryzyka. 
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Natomiast druga, „Management Re-
serve”, na „nieznane nieznane” obej-
muje elementy, których nie byliśmy 
w stanie przewidzieć w ramach ana-
lizy ryzyka. 

Pierwszy typ rezerwy stanowi 
część budżetu zerowego projektu 
i pozostaje w odpowiedzialności 
zespołu zarządzającego projektem. 
Drugi typ rezerwy pozostaje w dys-
pozycji Sponsora Projektu lub Biura 
Zarządzania Projektami i wraz z bu-
dżetem zerowym stanowi całkowity 
budżet kosztów. 

Monitorowanie i Kontrola Ryzyka

Proces określa wszelkie czynności 
związane z realizacją opracowanych 
strategii oraz bieżącym przeglądem 
ryzyk, co obejmuje między innymi:
• Obserwacje czy wystąpiły zdarze-

nia wyzwalające ryzyko,
• Monitorowanie ryzyk szczątko-

wych,
• Identyfikacja i analiza nowy ryzyk,
• Analizę Listy Ryzyk Obserwowa-

nych,
• Ocena efektywności opracowa-

nych strategii,
• Komunikowanie statusu ryzyk do 

interesariuszy,
• Aktualizacje rejestru ryzyk,

• Audyty procesu Zarządzania Ry-
zykiem,

• Wprowadzanie zmian wynikają-
cych z przeprowadzonej analizy 
ryzyka,

• Uwalnianie rezerw.
W praktyce realizacji projek-

tu LMG wprowadzono cykliczne 
miesięczne spotkania dedykowa-
ne tylko przeglądom ryzyk. Wyni-
ki tych przeglądów były w dalszym 
kroku oceniane przez Kierownika 
Projektu. Informacje o ryzykach 
były też integralną częścią wszel-
kiego typu raportów. 

Podsumowując, chciałbym zazna-
czyć, iż poprawne zarządzanie ryzy-
kiem jest niezmiernie istotnym pro-
cesem w realizacji każdego projektu. 
Zignorowanie problemu ryzyka za-
wsze prowadzi do problemów, które 
w efekcie prowadzą to niedotrzyma-
nia co najmniej jednego z parame-
trów projektu, a często prowadzą do 
porażki samego projektu. 

Należy przede wszystkim pa-
miętać o interakcyjnej naturze 
procesu zarządzania ryzykiem. 
Natura projektów powodu-
je, że nowe ryzyka się pojawia-
ją, a istniejące zmieniają swoje 
wskaźniki, dlatego istotnym jest 

by traktować audyty ryzyka jak 
część „codziennej pracy”, a czyn-
ności związane z przeglądami 
ryzyka przypisać do konkretnych 
osób i jednoznacznie określić cza-
sookresy tychże przeglądów. 

Sam proces powinien być także 
„szyty na miarę” samego projektu, by 
nie wytyczać przysłowiowej „armaty 
na muchę”. W mojej praktyce wielo-
krotnie spotykałem się z zarządza-
jącymi projektami, którzy „na siłę” 
starali się wdrożyć pełną książkową 
analizę, gdzie realia projektu wyraź-
nie wskazywały na to by ją uprościć. 
Dla wielu projektów pomija się ana-
lizę ilościową i przechodzi od razu 
do planowania odpowiedzi. Ciężar 
odpowiedniego zaplanowania proce-
su spoczywa na Zespole Zarządzania 
Projektem i Kierownikiem Projektu, 
przy czym należy mieć zawsze w pa-
mięci bardzo ważną wytyczną biblii 
Zarządzania Projektami PMBoK 
wydanej przez Project Management 
Institute: „Procesy zrządzania 
projektami mają zastosowanie 
globalne we wszystkich branżach. 
Zastosowanie tychże procesów 
zwiększa szanse na sukces pro-
jektu. Nie oznacza to, że opisane 
wiedza, umiejętności i procesy 
powinny być stosowane jednoli-
cie dla wszystkich projektów. Dla 
konkretnego zadania kierownik 
projektu we współpracy z zespo-
łem projektu jest zawsze odpo-
wiedzialny za określenie i wybór 
procesów adekwatnie do skali 
zadania”[1].

materiały źródłowe

1. Project Management Institute – „A Guide 

to the Project Management Body of Know-

ledge, PMBOK® Guide – Fifth Edition,

2. Project Management Institute – „Practice 

standard for Project Risk Management”

3. Rita Mulcahy, PMP – „PMP Exam Prep”
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Nazwa się przyjęła, i dobrze, bo to do-
bra nazwa. Z jednej strony oddaje spe-
cyfikę działalności Grupy, z drugiej 
pokazuje co jest dla Grupy ważne w sfe-
rze poza bussinesowej. Ogniowo rodzi 

dobre skojarzenia, ma pozytywne asocjację, jak mawiają 
specjaliści od marketingu i reklamy. Z czym kojarzy się 
nam to słowo na co dzień? Cóż, „ogniwo” to popularne 
słowo. Jeśli wpisze się je w Google wyświetli się… ponad 
dwa miliony wyników. 

Większość dotyczyć będzie oczywiście ogniw. Elek-
trycznych, fotowoltaicznych i wszelkiej maści innych 
źródeł energii. Na pierwszej stronie wyświetli się też 
najbardziej znana sentencja, dotycząca ogniwa, au-
torstwa dziewiętnastowiecznego amerykańskiego fi-
lozofa Williama Jamesa – „Łańcuch jest tak mocny, 

Co to jest ogniwo, każdy wie. Znaczeń tego wyrazu jest kilka, każde z nich 
na ogół dobrze znane. Ogniwo albo coś łączy, spaja, jak w łańcuchu, 
albo się coś od niego zaczyna. Daje też energię. Często czerpie też swą 
nazwę od tego, skąd ową energię zyskuje, albo kto owo ogniwo wynalazł. 
Nieprzypadkowo jest też nazwą biuletynu korporacyjnego Grupy PBG. 

tekst:
JaceK Balcer dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

n

ogniwo
Znaczenie słowa

jak jego najsłabsze ogniwo, a życie to w końcu łań-
cuch”. A skoro życie to łańcuch, a łańcuch składa 
się z Ogniw, analogii łatwo się doszukać, wszak 
Ogniwem pisana jest też od dwóch lat historia 
Grupy PBG... 

 Co prawda zgoła innego sformułowania na temat 
„ogniwa” dostarcza Konrad Zacharias Lorenz, zmar-
ły przed piętnastoma laty austriacki zoolog i ornitolog. 
Twórca nowoczesnej etologii, laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie medycyny i fizjologii w 1973 roku, który 
studiował zachowanie zwierząt, doszedł w swoich ba-
daniach do kontrowersyjnego wniosku, że brakującym 
OGNIWEM między zwierzęciem a człowiekiem… jeste-
śmy my. Przytaczam to jednak raczej w formie żartu 
i ciekawostki, choć autorem jest ceniony uczony, bo, 
szczególnie w polityce, było już tyle poważnych oświad-
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czeń, kto jest brakującym ogniwem 
w teorii Darwina, że cytowanie ich 
naraziłoby nas na procesy odszko-
dowawcze. 

 Ogniwo z łańcuchem połączy-
ła też w swoim często cytowanym 
w literaturze zdaniu, austriacka pi-
sarka z końca XIX wieku, Marie von 
Ebner-Eschenbach, która aforyzm 
nazwała ostatnim ogniwem długie-
go łańcucha myśli. A żeby Czytel-
nik nie myślał, że tylko zagraniczni 
autorzy pochylali się nad ogniwem, 
kończąc listę cytatów i sentencji, 
przytoczę ludową mądrość z nad 
Wisły, która dwukrotnie się do 
ogniwa odwołuje: Pisz wiersze wciąż, 
ogniwo po ogniwie. Ludzie Cię będą 
wspominać życzliwie. 

Jak powiedziano, dość 
jednak cytatów i sentencji, 
bo mamy jeszcze do opi-
sania mnóstwo ciekawo-
stek związanych z „ogni-
wem”, niekoniecznie 
tym naszym. Popatrzmy 
więc, jakie organizacje 
w Polsce ale i poza kra-
jem, uznały, że właśnie 
Ogniwo też będzie dla nich 
najlepszą nazwą. 

W zasadzie wypadałoby za-
cząć od maleńkiej miejscowości 
w powiecie łukowskim na Lubelsz-

czyźnie. Nazywa się Ogniwo i pod 
taką samą nazwą gra tam w piłkę 
grupa zapaleńców. Otwórzmy z ko-
lei listę klubów sportowych o na-

zwie Ogniwo. Nie trzeba daleko 
szukać – w Poznaniu, grupa 

określająca się jako 
„zapaleni rowerzy-

ści w średnim 
wieku” założyła 
Poznańskie To-

warzystwo Sportowe 
Amatorów „Ogniwo”. 

W Zachodniopomor-
skiem, klub piłkarski „Ogni-

wo” mają we wsi Babinek. 
W Sopocie, nazwę Ogniwo 

nosi jeden z najlep-
szych w Polsce klubów 
rugby. Jest też „Ogniwo 
Borkowo”, to niedaleko 

Malborka ale i Ogniwo na 
drugim końcu Polski, w Piw-

nicznej Zdroju. 
 Dość klubów, wspomnijmy jed-

nak, że nazwę Ogniwo nosi też 
Szkoła Nauki Jazdy, Spółdzielnia 

Pracy Metalowców o 50 letniej tra-
dycji i mający równie duże tradycje 
Chór w Katowicach. Oraz Wielo-
branżowa Spółdzielnia Socjalna 

„Ogniwo”, która prowadzi w Łodzi 
dom kultury. 

 Ale Ogniwo mają za nazwę 
także inicjatywy biznesowe 
i społeczne. Oto Instytut Geo-
dezji i Kartografii, pracuje nad 

„Wymarzony czytelnik «Ogniwa» to inteligentna 
osoba twórcza, którą pasjonuje i zadziwia świat, 
równocześnie nie są jej obce losy Ziemi, kocha 
swój region i kraj, orientuje się w jego historii 
i współczesności, potrafi wzruszyć się pięknem 
poezji, sztuki, krajobrazu i przyrody, a także losem 
drugiego człowieka”.

Wizja Ogniwa Katarzyny 

Langowskiej (Lonar, pracownik 

sekcji recepcyjnej).

Od redakcji: wszystkich rysowni-

ków i fotografów zapraszamy 

do współtworzenia naszego 

wewnętrznego biuletynu. 

Wasze prace wzbogacą 

nasze pismo!
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projektem „Rozwój zasobów geoin-
formacyjnych i ich udostępnianie 
w ramach Ogólnokrajowego Sys-
temu Geoinformacji Naukowej In-
tegrującego Wiedzę Geodezyjną”, 
o skróconej nazwie „OGNIWO”. 
Dostęp do „Ogniwa” ma umożliwiać 
wykorzystanie zasobów informacyj-
nych Instytutu. Dane zgromadzone 
w ramach systemu OGNIWO można 
będzie wyszukiwać i przeglądać bez-
płatnie i bez ograniczeń. Mniej skom-
plikowany, ale nie mniej ważny jest 
projekt Gminy Michałowice, oczy-
wiście o nazwie „Ogniwo” – Partner-
stwo dla rozwoju Gminy”. 

 Ogniwo jest oczywiście także 
w mediach. Był w TVN swego cza-
su teleturniej „Najsłabsze ogniwo”, 
którym prowadząca wyśmiewała 
słabości uczestników, ale że z wła-
snych słabości mało kto lubi się 
śmiać, po roku zniknął z anteny. 
Było też Ogniwo tytułem polskie-
go dwutygodnika młodzieżowego, 
wydawanego w latach 1935–1938. 
A w latach 80 tych, miesięcznik o na-
zwie Ogniwo wydawała wrocławska 
Solidarność, zaś w Encyklopedii So-
lidarności poczytne miejsce zajmuje 
historia jego wydawcy – Niezależ-
nych Warsztatów Wydawniczych – 
Ogniwo. 

 Od wielu lat, „ogniwo” patro-
nuje różnym organizacjom. Na 
przykład, założonemu po II Wojnie 
Światowej we Francji, Związkowi 

Polskich Żołnierzy Kombatantów 
Narodowych Sił Zbrojnych, który 
to związek wydawał też w Pary-
żu miesięcznik. Oczywiście o na-
zwie… „Ogniwo”. Jak pisał w 1953 
roku w słowie wstępnym redaktor 
naczelny „Naszym cele są wciąż te 
same – służba dla Polski (tu rozu-
miemy i  obronę dobrego imienia 
Polaka w każdym miejscu i w każ-
dej okoliczności), wywalczenie nie-
podległości, a w przyszłości praca 
w wolnym kraju nad sprawiedliwym 
ustrojem Państwa, opartym na zasa-
dach wiary katolickiej”. Pięćdziesiąt 
lat później, w czeskim Cieszynie, 
również Ogniwo troszczy się o za-
chowanie polskości, o edukację 
dzieci i młodzieży, z mniejszości 
polskiej. A autorzy gazetki piszą 

„Wymarzony czytelnik «Ogniwa» 
to inteligentna osoba twórcza, którą 
pasjonuje i zadziwia świat, równo-
cześnie nie są jej obce losy Ziemi, 
kocha swój region i kraj, orientuje 
się w jego historii i współczesności, 
potrafi wzruszyć się pięknem poezji, 
sztuki, krajobrazu i przyrody, a także 
losem drugiego człowieka”. 

I tak oto zatoczyliśmy koło. Bo 
czy inaczej chcemy określać Czytel-
nika „naszego” Ogniwa? 

 Na marginesie – czy czytaliście 
książkę Setha Godina – „Najmoc-
niejsze Ogniwo – jak stać się nie-
zastąpionym zawsze i wszędzie”? 
Polecam! 

Ogniowo rodzi dobre skojarzenia, ma pozytywne 
asocjacje jak mawiają specjaliści od marketingu 
i reklamy. Z czym kojarzy się nam to słowo na co 
dzień? Cóż, „ogniwo” to popularne słowo. Jeśli 
wpisze się je w Google wyświetli się… ponad dwa 
miliony wyników. 
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Każdy rekin wyczu-
wa pole elektrycz-
ne swojej ofiary za 
pomocą ampułek 
Lorenziniego. Ryby 

młoty (głowomłoty), dzięki odmien-
nemu od swoich „kuzynów” kształ-
towi głowy, do perfekcji opanowały 
właściwą rekinom elektrorecepcję.

Jeden z naszych przodków rów-
nież wyposażony był w szósty 
zmysł – elektrorecepcję. Tym przod-
kiem była prawdopodobnie drapież-
na ryba o dobrym wzroku, rozwinię-

Jako kręgowce zostaliśmy pozbawieni szóstego zmysłu tzw. elektrorecepcji, 
na szczęście ciągle jeszcze mamy głowę na karku i możemy się dowiedzieć. 
Możemy zasięgnąć informacji co to takiego jest ten prąd, na czym polega 
elektrorecepcja, skąd się wzięła elektryczność i jak postępować z energią 
elektryczną prądu elektrycznego.

tekst:
ewa Jernas redaktor biuletynu ogniwo, pbg sa

tych szczękach i zębach oraz z linią 
boczną służącą do wykrywania pola 
elektrycznego. Stworzenie takie żyło 
około 500 milionów lat temu.

Obecnie ludzie odbierają świat 
przez pięć zmysłów, ponieważ 
w procesie przystosowywania się 
do życia na lądzie, kręgowce utraciły 
zmysł elektrorecepcji.

I wszystko jasne, jako kręgowce 
zostaliśmy pozbawieni szóstego 
zmysłu tzw. elektrorecepcji, na 
szczęście ciągle jeszcze mamy głowę 
na karku i możemy się dowiedzieć. 

Możemy zasięgnąć informacji co 
to takiego jest ten prąd, na czym 
polega elektrorecepcja, skąd się 
wzięła elektryczność i jak postę-
pować z energią elektryczną prądu 
elektrycznego.

Gdyby jednak wśród Was znalazł 
się jeszcze jakiś niedowiarek, mają-
cy nadzieje na pozostałości naszego 
pierwotnego szóstego zmysłu, rzuć-
my okiem (taki zmysł posiadamy) na 
statystyki  ze strony obok.

Duży (zbyt duży!) odsetek tych 
statystyk dotyczy dzieci…

K

Co z tym prądem?

PieśCi
Czy nie PieśCi
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Mając na uwadze statystyki za-
pewne nikt już nie ma wątpliwości 
co do tego, że nasz szósty zmysł, 
sprzed 500 mln lat, tzw. elektrore-
cepcja, opuścił nas na dobre.

Nie mamy również wątpliwości 
co do tego, że najwyższy czas do-
wiedzieć się czegoś więcej o energii 
elektrycznej, elektryczności, energii 
elektrycznej prądu elektrycznego 
oraz zagrożeniach czyhających na 
nas w postaci porażenia prądem 
eklektycznym.

Jak również warto, wprowadzić do 
naszych domów zasady pozwalające 
bezpiecznie korzystać z prądu wszyst-
kim domownikom. Wytężmy więc 
wszystkie nasz pozostałe zmysły 
i dowiedzmy się co to jest?

Statystyki:

• począwszy od lat 70. ubiegłego wieku liczba wypadków śmiertel-

nych spowodowanych pożarem prądu systematycznie maleje

• do 1990 roku liczba ta utrzymywała się na poziomie 9,5 (na każdy 

milion mieszkańców)

• w latach 90. wskaźnik ten zmniejszył się najpierw do 7,5, a pod 

koniec dekady do 5,6

• obecnie nieznacznie przekracza 4

• wskaźniki w najbardziej uprzemysłowionych państwach Europy 

wynoszą od 1,3 do 2

• w 1996 roku w Holandii nie było ani jednego takiego wypadku

• w Polsce rocznie dochodzi do ponad 1000 przypadków porażenia 

prądem elektrycznym

• co czwarty z w/w przypadków kończy się śmiercią

• ponad 20% ofiar to dzieci i młodzież do 19 lat

• 1/3 poparzeń prądem dotyczy najmłodszych 2-3 latków

Elektropercepcja, elektrore-
cepcja, zmysł elektryczny jest 
to zdolność odbierania bodźców 
elektrycznych z otoczenia, wykry-
wanie obecności oraz zmian pola 
elektrycznego za pomocą elektro-
receptorów.

Energia elektryczna to jeden 
z najważniejszych wynalazków 
w historii ludzkości. Towarzyszy 
nam nieprzerwanie od niemal 
200 lat, będąc motorem rozwoju 
i postępu. Nie zapominajmy jednak, 
że drzemie w niej potężny, niebez-
pieczny dla zdrowia i życia człowie-
ka potencjał. O tym, czy prąd będzie 
naszym przyjacielem, czy stanie się 
przyczyną nieszczęść, decydujemy 

sami. Naszą rozwagą, ostrożnością 
i przede wszystkim wiedzą.

Elektryczność – (od gr. ήλεκτρον 
(elektron) – bursztyn (C10H16O) + 
związki siarki) – ogólna nazwa zja-
wisk związanych z oddziaływaniem 
ciał mających ładunek elektryczny 
(na przykład elektronów i protonów) 
oraz z przepływem tych ładunków 
(prądem elektrycznym). W fizyce 
elektryczność obejmuje elektrostaty-
kę, elektrodynamikę i prąd elektrycz-
ny. Można wyróżnić elektryczność 
naturalną, np. atmosferyczną oraz 
elektryczność związaną z techniką.

Potocznie elektryczność jest koja-
rzona przede wszystkim z instalacją 
elektroenergetyczną.

Energia elektryczna prądu 
elektrycznego jest to energia, 
jaką prąd elektryczny przekazuje 
odbiornikowi wykonującemu pra-
cę lub zmieniającemu ją na inną 
formę energii. Energię elektryczną 
przepływającą lub pobieraną przez 
urządzenie określa iloczyn natęże-
nia prądu płynącego przez odbiornik, 
napięcia na odbiorniku i czasu prze-
pływu prądu przez odbiornik

Zużycie energii elektrycznej 
w technice mierzone jest w kilowa-
togodzinach (kWh). Urządzeniem 
do pomiaru zużycia energii elek-
trycznej jest licznik energii elek-
trycznej.

Starożytni Grecy poznali pierw-
sze zjawiska elektrostatyki. Za-
uważyli, że pocierając bursztyn (gr. 
elektron – ηλεκτρον) kawałkiem futra, 
nadają temu kamieniowi zdolność 
przyciągania drobnych i lekkich 
przedmiotów, takich jak pyłki czy 
włosy.

W 1660 r. Otto von Guericke 
zbudował pierwszy generator elek-
trostatyczny. Robert Boyle (1675) 
zauważył, że oddziaływania elektro-

Energia elektryczna to jeden z najważniejszych 
wynalazków w historii ludzkości. Towarzyszy 
nam nieprzerwanie od niemal 200 lat, będąc 
motorem rozwoju i postępu. Nie zapominajmy 
jednak, że drzemie w niej potężny, niebezpieczny 
dla zdrowia i życia człowieka potencjał.
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statyczne przenikają próżnię. Ste-
phen Grey podzielił (1729) wszystkie 
substancje na przewodniki i izolato-
ry. W 1745 r. powstała butelka lejdej-
ska. Wkrótce badania nad elektrosta-
tyką doprowadziły do pojęcia prądu 
elektrycznego.

W 1752 r. Benjamin Franklin 
zbudował pierwszy piorunochron, 
wypuszczając swojego latawca na 
metalowej lince podczas burzy. 
Przełom XVIII i XIX w. to złoty okres 
elektrotechniki: Michael Faraday 
opracował podstawy elektromagne-
tyzmu, czyli wpływu pola magne-
tycznego na ładunki elektryczne; 
Luigi Galvani odkrył, że do przesyła-
nia bodźców w układzie nerwowym 
u zwierząt również wykorzystywane 
są ładunki; Alessandro Volta zbudo-
wał pierwsze ogniwo elektryczne; 
André Marie Ampère pracował nad 
elektromagnetyzmem.

W 1775 roku eksperymenty na-
ukowe Alessandro Volty doprowa-
dziły do wynalezienia elektroforu – 
urządzenia produkującego statyczny 
ładunek elektryczny i w 1800 roku 
Volta wynalazł ogniwo galwaniczne, 
prekursora baterii elektrycznej.

Jednak dopiero w XIX wieku bada-
nia w tym temacie zaczęły się nasilać. 
Z czasem udało się ustalić i opisać 
najważniejsze prawa rządzące elek-
trycznością. Przyczynili się do tego 
m.in. Georg Ohm, Gustav Kirchhoff, 
James Clerk Maxwell i inni.

Czy wiemy jak z tym prądem 
postępować?

Powszechnie stosowana energia 
elektryczna we wszystkich dziedzi-
nach techniki i w życiu codziennym 
niesie oprócz korzyści również wiele 
zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak 
i dla jego środowiska pracy i życia. 
Niewłaściwe eksploatowane urzą-
dzenia elektryczne mogą powodować 
porażenia, awarie, pożary i wybuchy.

Stosowanie się do poniższych zasad pozwoli bezpiecznie korzystać 
z prądu:

• w łazience gromadzi się dużo pary wodnej, nie trzymaj tam więc włączo-

nych urządzeń elektrycznych

• gniazdka elektryczne nie powinny być umieszczone blisko wanny i umy-

walki

• stosuj zawsze gniazdka z bolcem, tam gdzie jest to wymagane: lodówki, 

pralki, piece akumulacyjne, bojlery, kuchenki elektryczne, żelazka (mają 

wtyczkę z otworem na bolec)

• jeśli masz małe dzieci, koniecznie dobrze zabezpiecz gniazdka elektryczne,

• nie odchodź od włączonego żelazka, ani nie okręcaj go sznurem, gdy jest 

jeszcze gorące - to może uszkodzić izolację

• w czasie burzy nie dotykaj i nie przebywaj w pobliżu urządzeń pioruno-

chronnych

• w twoim ogrodzie korony drzew powinny być oddalone od linii elektro-

energetycznych o 4 metry; nie wycinaj samemu drzew rosnących blisko 

tych linii

• przystępując do naprawy domowego sprzętu elektrycznego, bezwzględnie 

odłącz go od prądu; zrób to nawet wymieniając żarówkę, gniazdko itp.

• wyłącz korki zanim dotkniesz uszkodzonych lub łatanych kabli oraz uszko-

dzonych wtyczek

• nie zapominaj o ochronie dodatkowej: zabezpieczenie różnicowoprądowe 

i zerowanie sprzętu, który tego wymaga

• nie łataj przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną, samoprzylepną lub 

plastrem. Koniecznie wymień je na nowe

• nie dokonuj samodzielnych przeróbek, tzw. obejść czy prowizorycznych 

napraw - lepiej zleć to fachowcowi

• bezwzględnie zleć zakładowi energetycznemu wyłączenie prądu, jeśli 

zamierzasz malować, tynkować, naprawiać rynny, dach czy wykonywać 

inne prace przy elewacjach budynków, do których podłączone są przyłącza 

napowietrzne

• nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za sznur

• nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem

PierwSza PomoC w PrzyPadKu Porażenia Prądem

Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu 
elektrycznego przez ciało człowieka.
Jak pomoc osobie porażonej prądem?

Zobacz szczegółowe wskazania na kolejnch stronach. 



32 Nauka, edukacja, rozwój

IX  2013    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

Powszechnie stosowana energia elektryczna we 
wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codzien-
nym niesie oprócz korzyści również wiele zagrożeń, 
zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska 
pracy i życia. Niewłaściwe eksploatowane urzą-
dzenia elektryczne mogą powodować porażenia, 
awarie, pożary i wybuchy.

naucz swoje dziecko, by:

• nie wkładało do gniazdek żadnych 

przedmiotów, np. śrubokrętów czy 

drutów,

• unikało zabaw w pobliżu linii energe-

tycznych, nie puszczało latawców bli-

sko nich, nie wspinało się na słupy ani 

na drzewa rosnące w ich pobliżu, nie 

rzucało na linie energetyczne żadnych 

przedmiotów,

• jeśli jego koledzy przebywając w po-

bliżu urządzeń i budynków elektro-

energetycznych, zachowują się nie-

mądrze, nie powinno ich naśladować 

tylko zaalarmować dorosłych. 

• jeśli zauważy uszkodzone, zerwane, 

luźno zwisające przewody elektrycz-

ne, nie zbliżało się do nich! Czasem 

nawet przebywanie w pobliżu takiego 

miejsca grozi pożarem, szczególnie 

podczas deszczowej pogody,

• w trakcie zabaw unikało zbliżania się 

do urządzeń i budynków, na których 

umieszczone są napisy: „Nie doty-

kać!”, „Urządzenie elektryczne!” oraz 

charakterystyczne ostrzegawcze ta-

blice,

•  jeśli zauważy otwarte drzwi 

do transformatora albo 

innego budynku, na 

którym są napisy 

i tablice ostrze-

gawcze powinno 

powiedzieć o tym 

komuś dorosłe-

mu.

Pamiętajmy, że ciekawość 
i fantazja dziecka nie zna granic, 
dlatego warto zadbać o jego 
bezpieczeństwo, wpajając mu 
kilka podstawowych zasad.

Warto przyjrzeć się wnętrzom w któ-
rych mieszkamy – czy są bezpiecz-
ne? Czy posiadane przez nas insta-
lacje elektryczne zostały należycie 
zabezpieczone, a gniazdka, kable 
i pokrętła do rozmaitych apara-
tur – zamaskowane przed wzrokiem 
i polem manewru najmłodszych do-
mowników? Pamiętajmy, że również 
osoby starsze narażają siebie i nas 
na szwank – niedokręcona woda 
albo niezakręcony gaz to pomyłki 
dnia codziennego. Mogą jednak spo-
ro kosztować ofiary takich uchybień. 
Starajmy się więc – w miarę swych 
możliwości – zawalczyć o unieru-
chomienie tych sprzętów domowych, 
które niewłaściwie użytkowane, roz-
grzewają się do czerwoności (piekar-
niki), nie mają systemu samowyłą-
czenia (starsze modele kuchenek), 
mogą powodować spięcia instalacji 
(piecyki, grzejniki), powinny zostać 
naprawione lub zastąpione nowy-
mi przedmiotami (przecięte kable, 
uszkodzone lampy, stare żelazka 
itp.).

Rodzaje zabezpieczeń w sieciach 
elektrycznych:

• zwarciowe – przerywające obwód 
elektryczny po przekroczeniu 
w przewodzie określonego na-
tężenia prądu (bezpieczniki, wy-
łącznik instalacyjny); 

• przeciwprzepięciowe – chroniące 
urządzenia przed przepięciami 
występującymi w sieci, np. ogra-
nicznik przepięć typu 1, 2 lub 3; 

• przeciw asymetrii (zob. asymetria 
napięcia) – chroniące urządzenia 
wielofazowe przed zanikiem jed-
nej z faz prądu trójfazowego; 

• wyłączniki różnicowoprądowe 
• przeciążeniowe – mają za zadanie 

przerywać przepływ prądu prze-
ciążeniowego o danej wartości, 
zanim wystąpi niebezpieczeń-
stwo uszkodzenia izolacji, po-
łączeń zacisków oraz otoczenia 
na skutek nadmiernego wzrostu 
temperatury.

Zabezpieczenie gniazdek 
elektrycznych

Zaślepka na gniazdka. Dziecko nie 
zdoła jej wyciągnąć, ponieważ do 
otwarcia zaślepki konieczne jest 
użycie kluczyka, w który jest wy-
posażona. Warto się zastanowić 
nad zakupem gniazd z fabrycznymi 
zaślepkami. Są one tak skonstru-
owane, by uniemożliwić włożenie 
jakiegokolwiek przedmiotu tylko 
w jeden otwór gniazdka. Nie moż-
na również wsunąć w nie mięk-
kich drutów i innych elastycznych 
przedmiotów.
Gniazda w pomieszczeniach takich 
jak łazienka, kuchnia czy garaż 

Prąd pod nadzorem – zabezpieczmy się
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powinny być zabezpieczone przed 
wodą. Przeznaczone do tego gniaz-
da hermetyczne i bryzgoszczelne. 
Pamiętajmy również, że zgodnie 
z Prawem budowlanym obwody 
w tych pomieszczeniach muszą być 
dodatkowo zabezpieczone wyłączni-
kami przeciwporażeniowymi.

No dobrze, wiemy już PRAWIE 
wszystko o prądzie, przynajmniej 
tak nam się wydaje, ale co zrobić 
w sytuacji, kiedy pomimo zastoso-
wania wszystkich zabezpieczeń, po-
mimo wpojenia dzieciom tych kilku 
zasad, o których wcześniej czytali-
śmy, dojdzie do porażenia prądem? 
Co wtedy? Jak reagować? Co ro-
bić a czego nie robić? Oczywiście 
mamy na rynku duży wybór kursów 
i szkoleń z udzielania pierwszej 
pomocy, ale zanim wybierzemy się 
na takie szkolenie zapoznajmy się 
z podstawami, które zostały zawar-
te w ramce obok. 

A jednak pieści nas ten prąd… 
Bądźmy wiec czujni!!!

objawy porażenia prądem:

• Ból

• Poparzenia skóry

• Zaburzenia w oddychaniu

• Utrata przytomności

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem:

• Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się 

jej od źródła prądu 

• Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia 

elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przed-

miotu, który nie przewodzi prądu (np. Drewnianego kija od szczotki), 

odsuń kabel elektryczny od poszkodowanego

• Sprawdź stan poszkodowanego

• – Czy jest przytomny

• – Czy oddycha

• Wezwij Pogotowie ratunkowe, nr tel to: 999 lub 112

• Jeśli ratowany nie oddycha, to przystąp do reanimacji

• Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji 

bocznej ustalonej

• Załóż opatrunek na oparzone miejsce

• Zostań z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia ratunko-

wego i przejęcia opieki nad poszkodowanym

na zakończenie proponuję zapoznać się ze znakami elektrycznymi 

powszechnie stosowanymi. 
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 Generalnym Wykonawcą całości inwestycji jest konsor-
cjum firm Energoinstal SA z Katowic, Energobudowa SA 
i BUDUS SA Nadzór i funkcję Inżyniera Kontraktu sprawuje 
firma Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar” z Gliwic, natomiast za koordynację zakresu PBG SA 

odpowiedzialna jest od kwietnia 2011 roku PBG Energia Sp. z o.o. Nadzór 
począwszy od pozyskania kontraktów po realizację jest prowadzony przez 
Leszka Filipiaka, który obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu PBG Energia 
Sp. z o.o., w skład zespołu nadzorującego całość zadania wchodzą również:
• Jacek Brzozowicz – odpowiedzialny za całość prac na obu lokalizacjach,
• Piotr Czajka – odpowiedzialny za prace na terenie EC Polkowice,
• Leszek Łuczak – odpowiedziany za prace na terenie EC Głogów.

W ramach dostawy urządzeń PBG SA podpisała stosowne kontrakty z do-
stawcami poszczególnych urządzeń:
• na dostawę czterech kotłów odzyskowych z duńską firmą Aalborg Engi-

neering SA,
• na dostawę czterech turbozespołów gazowych ze szwajcarską spółką TUR-

BOMACH.

Energetyka
PrzemySłowa

W lipcu 2010 roku PBG SA zwarła dwie umowy z KGHM Polska Miedź SA 
na dostawę i montaż kotłów odzyskowych i czterech turbozespołów 
gazowych w ramach projektu Inwestycyjnego „Budowa bloków gazowo-
parowych w EC Głogów i EC Polkowice”. Były to pierwsze umowy PBG SA 
związane z energetyką przemysłową.

G

pierwsze umowy PBG SA związane z energetyką przemysłową

Pierwszy 
blok zlokali-

zowany jest na 
terenie działającej 

huty miedzi w Głogowie, drugi na 
terenie elektrociepłowni w Polko-
wicach. Oba bloki gazowo – parowe 
są podobne, różnica sprowadza się 
jedynie do lokalizacji i utrudnień 
formalnych związanych z procedurą 
przepustową, która obowiązuje na 
terenie KGHM PM SA i tak: w Gło-
gowie instalacja zlokalizowana jest 
na terenie samej Huty Miedzi Gło-
gów, co związane jest z utrudnie-
niami czynnego obiektu, a instalacja 
w Polkowicach jest budowana obok 
terenu elektrociepłowni. 

tekst:
JaceK BrzozowIcz prokurent, dyrektor ds. wykonawstwa energetycznego, pbg energia sp. z o.o.
PIotr czaJKa zastępca dyrektora ds. realizacji kontraktu kghm-ko, pbg energia sp. z o.o.    



35Nauka, edukacja, rozwój

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     IX  2013

Kilka informacji „technicznych” 

Do czego służą i jakie jest zadanie 
dostarczanych urządzeń? Turbina 
gazowa TITAN 130 jest zaprojekto-
wana do zastosowań przemysłowych 
i generowania mocy elektrycznej, 
jako turbina z pojedynczym wałem 
o budowie półosiowej, składającej 
się z zespołu wlotu powietrza, ze-
społu sprężarki, zespołu dyfuzora 
sprężarki, zespołu pierścieniowej 
strefy spalania, zespołu turbiny, ze-
społu dyfuzora gazów spalinowych 
i kolektora gazów spalinowych. Ca-
łość jest zamontowana na jednej 
ramie i obudowana osłoną dźwię-
kochłonną, która zgodnie z reko-
mendacją PBG SA, ale także na ży-
czenie KGHM PM SA jest w kolorze 
miedzianym. Paliwo stanowi gaz 
zaazotowany, który jest dostarczany 
z kopalni Kościan. Samo urządzenie 
jest zaawansowane technologicz-

nie. Turbozespół jest bezobsługowy. 
Sterowanie nim jest w 100 % zauto-
matyzowane i może odbywać się 
lokalnie, czyli przy urządzeniu lub 
zdalnie z pulpitu operatora. Turbo-
zespół może współpracować z ko-
tłem odzyskowym, odzyskującym 
ciepło z turbiny lub niezależnie od 
kotła, wtedy całe ciepło jest wyda-
lane na komin gorący. Jest to istotne 
z punktu widzenia okresu letniego, 

gdzie zapotrzebowanie na ciepło 
jest mniejsze.

Kocioł odzyskowy SteamGen8 
firmy Aalborg Engineering jest spe-
cjalnie zaprojektowanym kotłem 
odzysknicowym do produkowania 
wysokiej jakości pary przegrzanej 
dzięki odzyskowi ciepła ze spalin 
opuszczających turbinę gazową prod. 
Turbomach. Moc cieplna każdego 
kotła to 20 MW. Kotły wyposażone 

Kocioł odzyskowy SteamGen8 firmy Aalborg 
Engineering jest specjalnie zaprojektowanym kotłem 
odzysknicowym do produkowania wysokiej jakości 
pary przegrzanej dzięki odzyskowi ciepła ze spalin 
opuszczających turbinę gazową prod. Turbomach. 
Moc cieplna każdego kotła to 20 MW.

Kocioł gazowy z rurociągami
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są w palniki dopalające firmy STORK, 
które w momencie większego zapo-
trzebowania na ciepło zwiększają 
ich moc o dodatkowe 8 MW ciepła. 
Podobnie jak turbozespoły kotły od-
zyskowe również są bezobsługowe, 
a sterowanie ich następuje z pulpitu 
operatora. Para, która jest wytwarza-
na napędza turbinę parową o mocy 
20 MWe produkcji SIEMENS, która 
była w dostawie Energoinstal SA.

Co to oznacza w praktyce?

Dostarczane turbiny gazowe mają 
możliwość wytworzenia 15 MW 
każda i dzięki temu będą stanowi-
ły awaryjne zasilanie huty i innych 
obiektów kombinatu KGHM w ener-
gie elektryczną. Z ciepła spalin 
z turbin gazowych kotły produkują 
parę, która trafia do turbiny paro-
wej (osobny element bloku gazowo-

-parowego poza zakresem dostaw 
PBG) produkującej moc cieplną. 
Nadwyżka wyprodukowanej mocy 
elektrycznej i cieplnej będzie sprze-
dawana przez KGHM Polska Miedź 
SA do sieci zewnętrznej na potrzeby 
lokalnej społeczności.

Ważną informacją jest również, 
fakt iż dostarczane przez PBG SA 

urządzenia wyposażone są w ukła-
dy redukcji NOX i CO dzięki czemu 
minimalizujemy zanieczyszczenia 
środowiska. Istotną informacją 
z punktu widzenie ekologii jest 
fakt, że jest to energia odna-
wialna, czyli pozyskana energia 
elektryczna i cieplna nie jest 
wytwarzana dzięki spalaniu pa-
liwa stałego, jakim jest węgiel, 
ale paliwem tu jest gaz ziem-
ny dostarczany przez kopalnie 
zlokalizowaną w Kościanie. Do-
datkową zaletą jest brak emisji 
niebezpiecznych związków che-
micznych, co w przypadku kon-

wencjonalnych instalacji opar-
tych na węglu jest bardzo duża, 
w tym przypadku nie ma emisji 
niebezpiecznych dla środowiska 
związków chemicznych, co bez 
wątpienia jest bardzo korzystne.

Realizacja całego przedsięwzięcia 
składa się z następujących etapów:
• dostawy urządzeń,
• montażu urządzeń,
• rozruchu urządzeń,
• oddaniu do eksploatacji urządzeń.

Całość prac związanych z dosta-
wami i montażem przebiegała zgod-
nie z terminami, a nawet w przy-
padku turbozespołów wyprzedzała 
uzgodnione terminy w harmonogra-
mie. Obecnie jesteśmy w przedostat-
niej fazie projektu, jakim jest roz-
ruch. W Polkowicach zakończyliśmy 
w ostatnim tygodniu sierpnia ruch 
regulacyjny i ruch próbny, który 
jest zwieńczeniem rozruchu całego 
bloku gazowo-parowego, natomiast 
w Głogowie trwa rozruch „gorący” 
polegający na uruchomieniu po-
szczególnych komponentów instala-
cji i przygotowaniu do uruchomienia 
całego bloku gazowo-parowego.

Przekazanie do eksploatacji blo-
ków gazowo – parowych w EC Gło-
gów i EC Polkowice przez Zamawiają-
cego jest zaplanowane w miesiącach: 
październik – listopad 2013 r.

Dostarczane turbiny gazowe mają możliwość wy-
tworzenia 15 MW każda i dzięki temu będą stano-
wiły awaryjne zasilanie huty i innych obiektów 
kombinatu KGHM w energie elektryczną. Z ciepła 
spalin z turbin gazowych kotły produkują parę, któ-
ra trafia do turbiny parowej produkującej moc ciepl-
ną. Nadwyżka wyprodukowanej mocy elektrycznej 
i cieplnej będzie sprzedawana przez KGHM Polska 
Miedź SA do sieci zewnętrznej na potrzeby lokalnej 
społeczności.

Instalacja wymienników pośrednich
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Istotną informacją 
z punktu widzenie 
ekologii jest fakt, że jest 
to energia odnawialna, 
czyli pozyskana energia 
elektryczna i cieplna nie 
jest wytwarzana dzięki 
spalaniu paliwa stałego, 
jakim jest węgiel, ale pa-
liwem tu jest gaz ziem-
ny dostarczany przez 
kopalnie zlokalizowaną 
w Kościanie.

Walczak pary wysokoprężnej

Układ dawkowania chemikaliów

Instalacja próbopobieraków
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Wszystko zależy, jaka to sieć. W rybackiej niewiele może złapana tam ryba, 
chyba, że jest rekinem, a sieć stara i słaba. W tej, od której często zaczynamy 
swój dzień, w Internecie, teoretycznie, każdy może wszystko. Czy jednak na 
pewno?

Kto i co może

w SiECi?

tekst:
JaceK Balcer pbg sa
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Ponad trzydzie-
stoletnia historia 
Internetu w Polsce 
to także historia 
coraz bardziej wol-

nych mediów. Mediów zwanych też 
obywatelskimi, bo przecież tworzo-
nych w sieci często przez ludzi, którzy 
nie mają ani często dziennikarskiego 
wykształcenia ani doświadczeń z me-
diów tradycyjnych, a tylko żyłkę ob-
serwatora i mniej lub bardziej lekkie 
pióro. Dobrze to z jednej strony, bo 
o wielu sprawach — szczególnie tych 
lokalnych — często nie dowiedzieli-
byśmy się nigdy. Poza tym, sieć daje 
więcej miejsca niż tradycyjne gazety, 
ograniczone liczbą stron, czy media 
elektroniczne, w których dziennika-
rze mają określony czas na przekaz 
wiadomości.

Ale jest także druga strona 
medalu, ciemna strona owej wol-
ności, która niektórym, na szczę-
ście nielicznym, daje poczucie 
bezkarności. Szczególne poczucie, 
bo w przekonaniu wielu, połączo-
ne z anonimowością. Jeśli dodamy 
to tego frustrację, złośliwość, za-
wiść, głupotę, nieodpowiedzialność 
a przy tym nadmiar wolnego czasu 
wynikający z braku pomysłu na jego 
wykorzystanie czy braku pasji, któ-
ry ów wolny czas po pracy zabiera-
ją, otrzymamy przepis na autorów 
kłamliwych i obraźliwych komen-
tarzy — często tak bezsensownych, 
że prostowanie ich jest zwykłą stra-
tą czasu. A jednak przechodzenie 
wobec nich obojętnie wydaje się 
być grzechem zaniedbania i w ja-
kimś stopniu godzenia się na ist-
niejący stan rzeczy.

Przykłady — jest ich wiele. Wiele 
dotyka bezpośrednio Firm z naszej 
Grupy i to po części jest inspiracją 
tego tekstu. Nie myślę bowiem sia-
dać przed komputerem i wypisać na 
portalach odpowiedzi na każdą złośli-

wość. Ani zlecać tego agencjom, które 
się w tym specjalizują. To, że niektó-
re z nich same nakręcają swój biznes, 
wypisując to i owo, to inna sprawa.

Chcę tylko wyjaśnić, czy napraw-
dę w sieci jesteśmy bezkarni. O tym, 
że w procesie sądowym administrator 
musi ujawnić adres komputera, z któ-
rego wysłano komentarz, wie prawie 
każdy. Nici więc z anonimowości, jak 
się ktoś zdecyduje na ściganie. Ale czy 
warto? Skoro większość kłamliwych 
opinii nie wytrzymuje konfrontacji 
z rzeczywistością, to może same umrą 
śmiercią naturalną i ludzie przestaną 
się w końcu nimi przejmować?

 Czy oto któraś z zaproszonych 
w Raciborzu na SISy osób dostała 
u drzwi sali konferencyjnej wymó-
wienie? A przecież „ostrzegali” o tym 
w komentarzach „dobrze poinfor-
mowani”, nawołując Pracowników 
RAFAKO do bojkotu tak neutral-
nego w założeniach i pozytywnego 
w odbiorze wydarzenia jak spotkanie 
szkoleniowe. Dzień później wszyst-
ko było jasne, komentarze kłama-
ły, ale kto by to komentował….

O tym, że sam kłamię jak z nut, 
czytam czasami w pewnym portalu 
od miesięcy. Na przykład, że RAFAKO 
jest na sprzedaż. Mijają dni, tygodnie, 
miesiące i… nic. Jakież rozczarowanie. 
Zakładu nie sprzedali, a Główny Ak-
cjonariusz zgodnie z obietnicami dba 
o jego rozwój i ogromnym wysiłkiem 
zapewnia mu gwarancje dla realizacji 
Inwestycji. O, jakże cudny pretekst 

do komentowania! Owi Chińczycy 
to na pewno jakaś „ściema”. Ale 

„ściemy” nie ma, jest za to umo-
wa o współpracę. A, też niedobrze, 
pewnie za chwilę będziemy jeść 
ryż, bo sprowadzą do nas „swoich”. 
A że kursy poszły w górę po komuni-
kacie na Giełdę, szybko zapominamy. 
Kto by to komentował, tym bardziej, 
że wcześniej zawzięcie wróżyliśmy 
spadki wartości RAFAKO do poziomu 
złotego. Jednego złotego.

Można mnożyć takie przykłady, 
zresztą dotyczą one nie tylko racibor-
skiej Spółki, również o Wysogotowie 
można się naczytać, jak to tu źle ludzi 
traktują, jak to zwalniają bezlitośnie, 
jak się PBG zamyka. Cóż, codzienny 
obraz na Skórzewskiej tuż przed 8 
rano i później w ciągu dnia, najlepiej 
przeczy tym doniesieniom, bo nie 
dość, że nie zamykają to na przykład 
jeszcze coś tam nowego stworzyli, 
i wygrywają kolejne przetargi, ale 
po co o tym pisać, jak można bezkar-
nie ponarzekać, poobrażać tych, co tu 
pracują i postraszyć, że już niedługo.

No właśnie, można? Czy jednak 
nie można, czy może prawo powin-
no być po stronie niesłusznie obrzu-
canych inwektywami i dawać możli-
wość reagowania i usuwania kłamstw 
z sieci?

Odpowiedzi na te pytania jak rów-
nież o dalszych rozważaniach kto i co 
może w sieci przeczytacie w części 
drugiej artykułu w grudniowym wy-
daniu Ogniwa.

Nici więc z anonimowości, jak się ktoś zdecyduje 
na ściganie. Ale czy warto? Skoro większość 
kłamliwych opinii nie wytrzymuje konfrontacji 
z rzeczywistością, to może same umrą śmiercią 
naturalną i ludzie przestaną się w końcu nimi 
przejmować?

P
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In the “English eve-
ry day” part you can 
refresh and learn 
phrases useful when: 
asking for the way, ta-

king about holidays or interest, spe-
aking about the weather and of co-
urse magic words which are useful 
in every circumstances. 

Słowniczek:

• Fruits – owoce
• Vegetables – warzywa
• Grapes – winogrona
• Pears – gruszki
• Corn – kukurydza
• Cucurbit – kabaczek 
• Golden Polish Autumn – Złota 

Polska Jesień 
• refresh – odświeżyć 
• circumstances – okoliczności

English day every

September is a month when the Summer ends. In the garden 
there are some fruits and vegetables left like grapes, pears, 
corns and cucurbits. Children go to school and we wish to have 
the Golden Polish Autumn! 

tekst:
Joanna JanuszewsKa redaktor biuletynu ogniwo, pbg sa

P

day

After holidays – Po wakacjach

• Where have you been on holidays? 
– Gdzie byłeś na wakacjach?

• This year I went with my family 
to the Baltic sea. – W tym roku 
wybrałem się z moją rodziną nad 
Bałtyk.

• And what about the weather? – 
A co z pogodą?

• We were lucky, It was sunny all 
week long! – Mieliśmy szczęście, 
było słonecznie przez cały ty-
dzień!

• How did you spend your holidays? 
– Jak spędziłeś wakacje?

• Me and my wife we were at the 
Tatra Mountains for two weeks. – 
Byłem z żoną przez dwa tygodnie 
w Tatrach.

• Did you rest? – odpoczeliście?
• Yes we did. – Tak.

magic words – magiczne słowa

• I wish you a nice day – Życzę Ci 
miłego dnia

• Thank you in advance for your 
help – Z góry dziękuję za Twoją 
pomoc

• To be obliged to – być zobowią-
zanym

• I am much obliged to you – je-
stem zobowiązany 

• Don’t worry – nie martw się 
• I believe in you – wierzę w Ciebie
• Can you help me please? – Czy 

możesz mi pomóc? 
• Would you mind if a smoke? – Nie 

masz nic przeciwko jeśli zapalę?
• No, not at all – Nie, nie mam.
• Yes, I would – Tak, mam, 
• I beg your pardon – przepraszam, 

słucham co powiedziałeś?
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At the street – Na ulicy 

• Excuse me, can you tell me the 
way to the nearest post office? 

– Przepraszam czy możesz mi 
wskazać drogę do najbliższej 
poczty?

• Yes, of course. Take the first 
right, go along the street and 
turn left when you reach the 
roundabout. – Tak, oczywi-
ście. Skręć pierwszą w prawo, 
idź prosto wzdłuż ulicy i po-
tem skręć w lewo jak tylko 
dotrzesz do ronda. 

• Thank you very much for your 
help. – Bardzo dziękuję za 
twoją pomoc.

• Excuse me, where is the Grand 
Hotel? – Przepraszam, gdzie 
jest Grand Hotel?

• The Grand Hotel is opposite 
the bank. – Grand Hotel jest 
naprzeciwko banku.

Interests – Zainteresowania

• What are you interested in? – 
Czym się interesujesz?

• Well, my main interest is sport. 
I love to: ride a bike, swim, 
play volleyball, basketball – 
Hm…, moje główne zaintere-
sowania to sport. Uwielbiam: 
jeździć na rowerze, pływać, 
grać w siatkówkę, w koszy-
kówkę.

• And what about you, what do 
you like? – A ty, co lubisz?

• I like to read books, listening 
to the music, and spend time 
with my family. – Lubię czy-
tać książki, słuchać muzyki 
i spędzać czas z moją rodziną. 

the Autumn weather – 
Jesienna pogoda

• rain, it is raining – deszcz, 
pada deszcz

• rainbow – tęcza
• wind, it is windy – wiatr, jest 

wietrznie 
• clouds, it is cloudy – chmury, 

jest pochmurnie
• pool, puddle – kałuża
• rainy weather – słota
• drizzle – mżawka, mżyc
• leaf fall – spadające liście 
• it is raining cats and dogs – 

leje jak z cebra
• snow, it is snowing – śnieg, 

pada śnieg

I wish you 
a nice day

Don’t worry

I believe in you!
This year 
I went with 
my family 
to the Baltic 
sea

We were lucky, It was sunny all week long! 

And what 
about the 
weather?

Golden Polish Autumn

Golden Polish 
Autumn



Pod koniec czerwca przy obiecującej 
pogodzie i w żeglarskich nastrojach 
odbyły się Przyjacielskie Regaty na 
jeziorze Kierskim. Dzięki uprzejmości 
Komandora Klubu Navigare mo-
gliśmy skorzystać z odpowiednio 
przygotowanych żaglówek a sam 
przebieg regat był prawdziwie 
profesjonalny.

na jeziorze Kierskim
reGaty
42 nasze PasJe



Pomimo istniejącego 
ryzyka, że zza chmur 
może spaść deszcz na 
start zgłosiły się trzy 
załogi w składzie: 

• Załoga nr 1: Magda Dachtera, Ka-
rol Puk, Mariusz Łożyński, 

• Załoga nr 2: Alina Banaś, Bogdan 
Banaś, Karolina Łysik, 

• Załoga nr 3: Paweł Owczarczak, 
Joanna Januszewska, Łukasz Ja-
nuszewski. 
Zgodnie z planem miały odbyć 

się dwa starty. Po odpowiednim 
odliczaniu Komandora łódki prze-
kraczały linie startu i musiały bez-
kolizyjnie przepłynąć zaplanowaną 
trasę. Szczególnej uwagi wymagało 
ominięcie ustawionych bojek. Każ-

tekst:
redaKcJa biuletynu ogniwo

P dorazowe ich dotknięcie przez żaglówkę oznaczało rundkę karną wokół boj-
ki. Energii i zapału w każdej z drużyn nie brakowało. Chęć wygrania 
była tak wielka, że po dwóch planowanych wyścigach liczba punktów 
dla każdej z drużyn była identyczna. Ostatecznie zwycięzców wyłonił do-
datkowy, trzeci start. Tym razem sprzyjający wiatr wykorzystała załoga nr 3. 
Po wyprzedzeniu rywali pierwsi minęli linię mety. Jednak nie był to koniec 
sportowej rywalizacji. Walka o drugie miejsce trwała w zaparte. Niestety tym 
razem karna runda wokół ostatniej bojki uplasowała drużynę nr. 1 na ostat-
nim, trzecim miejscu. Tym samym miejsce drugie zajęła załoga nr 2. 

Po dobiciu do pomostu i zdaniu żaglówek dla żeglarzy przewidziany był 
regeneracyjny posiłek w postaci pysznej grochówki, która podobno w tak 
pięknych okolicznościach przyrody smakowała znakomicie! 
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W baraku tym 
przechowywany 
jest cały nasz 
sprzęt żeglarski. 
Klub dysponu-

je czterema jachtami. Dwa z nich 
to jachty kabinowe typu Venus. Po-
zostałe dwa to jachty typu Omega. 
Są to jachty, które liczą sobie sporo 
lat, lecz dzięki dużemu wkładowi 
naszej pracy i środków, wyglądają 
znacznie młodziej i ładnie prezen-
tują się na wodzie. 

Jachty typu Venus są naszym 
oczkiem w głowie i w sumie jedy-
nymi jachtami wokół których toczy 
się życie klubowe. Podstawowym 
celem działalności klubu jest 
wypoczynek i rekreacja członków 
klubu i ich rodzin. Najbardziej 
rozpowszechnioną formą wypo-

KluB 
żeGlarSKi
Klub Żeglarski przy RAFAKO SA jest 
stowarzyszeniem, które zawiązało się w 1984 
roku a uprawomocniło w styczniu 1985 roku. 
Istniejemy już zatem 29 lat. Siedzibą klubu jest 
barak poinwestycyjny RAFAKO znajdujący się 
nad Odrą.

tekst:
Jerzy Żart elektronik, rafako

w czynku są wczasy żeglarskie na 
Pojezierzu Mazurskim. 

Klub jest otwarty dla każdego, 
kto chce zostać żeglarzem lub jest 
zainteresowany żeglarstwem. Co 
roku wywozimy na Wielkie Jezio-
ra Mazurskie dwa jachty kabinowe, 
typu Venus, z pełnym wyposaże-
niem dla 6 osób. 

Poza tym wywozimy dwa jachty 
typu Omega nad Zalew Rybnicki 
i z nich też można przez cały se-
zon letni korzystać. Ważną formą 
wypoczynku i rekreacji są ogniska 
i wieczornice klubowe z piosenką 
żeglarską (i nie tylko), pieczoną 
kiełbasą zakrapianą piwem, slaj-
dami, zdjęciami i wspomnienia-
mi z rejsu. Również od kilku lat 
organizujemy rejs we własnym 
składzie po Bałtyku, a rok temu 

nasz kolega Kapitan Jarosław 
Dobrowolski-Zielonko odbył 
swój rejs życia i opłynął Horn.  
Żeglarstwo jest sportem bardzo 
drogim, jednak korzystając ze 
sprzętu Klubowego, jest ono tanie 
lub spełniając pewne warunki (pra-
ca przy jachtach), wręcz darmowe 
(w naszym klubie). Jachty w okresie 
jesienno – wiosennym są remon-
towane w baraku klubowym nad 
Odrą własnymi siłami i ze środków 
własnych Klubu. Koszty transportu 
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jachtów na Mazury przekraczają 
nasze możliwości finansowe i gdy-
by nie pomoc Rafako SA nie mogli-
byśmy organizować wczasów ma-
zurskich. Nie uzyskujemy żadnego 
dofinansowania od ponad 20 lat, 
a zarobione środki z tytułu czarteru 
naszych jachtów są w całości prze-
znaczane na pokrycie kosztów re-
montów i transportu dwóch jachtów 
typu Omega nad Zalew Rybnicki. 

Ze swej strony, niezmiernie 
wdzięczni swej macierzystej firmie 

za pomoc, oznakowaliśmy burty 
naszych jachtów dużymi symbolami 
RAFAKO. Pragniemy w ten sposób 
podkreślić przynależność jachtów 
do firmy. Żeglując po Wielkich Je-
ziorach Mazurskich stanowimy jej 
wizytówkę. Małą grupą zapaleńców 
należących do klubu dajemy radę 
w remontach i przygotowaniu jach-
tów do sezonu. 

Z żeglarskim pozdrowieniem 
Jurek Żart

Od kilku lat 
organizujemy rejs we 
własnym składzie 
po Bałtyku, a rok temu 
nasz kolega Kapitan 
Jarosław Dobrowolski-
Zielonko odbył swój rejs 
życia i opłynął Horn. 
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talent

Był dzień 14 października 2005 r., we wszystkich salach porodówki poznań-
skiego szpitala Raszei, z małych telewizorów podwieszonych pod sufitami 
płynęły akordy preludiów, nokturnów i etiud – trwał XV Konkurs Chopi-
nowski. Tego dnia, o godzinie 11.00 pojawiła się na świecie mała Hania 
Sztachańska i nikt z najbliższych nie przypuszczał, że odtąd ten muzyczny, 
magiczny świat będzie ją zawsze otaczał.

tekst:
Jacek sztachański project manager w pbg sa

u

HANI 

Uwielbiała słuchać 
różnych dźwięków 
i tylko muzyka spra-
wiała, że przesta-

wała płakać, a czyniła to nierzadko 
z energią dalece wykraczającą poza 
umiejętności jej rówieśników, ku 
przerażeniu rodziców.

Czas płynął, Hania lubiła coraz 
bardziej muzykować i gdy w wieku 5 
lat z iście góralskim zacięciem śpie-
wała przebój „Pójdę boso” zespołu 
Zakopower, jej rodzice postanowi-

li skierować swe kroki do p. Pawła 
Krawczonka, który prowadził ze-
spół dziecięco-młodzieżowy FAMA 
w rodzimej Rokietnicy. Hania zosta-
ła przyjęta „na próbę”, bo wszyscy się 
obawiali, czy taki maluszek odnaj-
dzie się wśród dziewczynek uczęsz-
czających już do szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Hania odnalazła się 
i to fantastycznie. Z pasją uczyła się 
śpiewu i tańca. Z koncertu na kon-
cert stawała się coraz pewniejsza 
a jej repertuar bogatszy o kolejne 

piosenki. Szczególnie upodobała 
sobie „Małgośkę” Maryli Rodowicz.

W kwietniu 2012 r. FAMA otrzy-
mała nominację od TVP do wzię-
cia udziału w festiwalu młodych 
talentów „Le strade della musica”, 
który miał się odbyć w wiecznym 
mieście Rzym. Nominację jako so-
listka otrzymała także Hania. Była 
najmłodszą uczestniczką festiwalu, 
a z rzymskiej areny wróciła z tar-
czą i pucharem za zajęcie II miejsca. 
To był pierwszy, znaczący sukces. 
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Potem były kolejne konkursy 
i kolejne wygrane. W listopadzie 
2012 r. Hania wzięła udział w XIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży „Tęczowe piosenki Jana 
Wojdaka” i wywalczyła II miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. W maju 
2013 r. zdobyła I miejsce w XV Woje-
wódzkim Przeglądzie Artystycznym 

„Chartynka”. W międzyczasie były 
też konkursy recytatorskie, Hania 
dwukrotnie (w 2012 r. i 2013 r.) 
wywalczyła I miejsce w Gminnym 

Z pasją uczyła 
się śpiewu 
i tańca. Z koncertu 
na koncert stawała 
się coraz pewniejsza 
a jej repertuar bogatszy 
o kolejne piosenki. 

Konkursie Recytatorskim „Wiosen-
ne poezjowanie” oraz II miejsce 
w Wielkopolskim Konkursie Poezji 
Patriotycznej „Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród”. W czerwcu br. Hania 
pojechała do Tarnobrzegu na finał 
XVIII Konkursu Piosenki „Wygraj 
sukces”. Było to olbrzymie wyróż-
nienie, ponieważ do tego najwięk-
szego w Polsce konkursu, stanęło 
2300 wokalistów (od 8 do 18 lat), 
a po wielostopniowych eliminacjach 
do finału zostało zakwalifikowanych 
tylko 100 najlepszych i to oni mieli 
walczyć o trofea w Tarnobrzegu. Ha-
nia zaprezentowała się rewelacyjnie. 
Piosenką z repertuaru Maryli Rodo-
wicz „Pszczoły na wrotkach” zdo-
była II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej.

Pod koniec roku szkolnego Wiel-
kopolski Kurator Oświaty, będąc 
pod wrażeniem licznych osiągnięć 
Hani, zaprosił ją do wzięcia udziału 
w II Gali Młodych Utalentowanych 
Wielkopolan, gdzie swoje talenty 
artystyczne prezentowały dzieci 
i młodzież z naszego województwa.Hania z p. Jarosławem Piątkowskim – pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
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Niezwykle ważnym i porusza-
jącym wydarzeniem był dla Hani 
udział w koncercie charytatyw-
nym, który odbył się w czerwcu 
br. na Starym Rynku w Poznaniu. 
Razem z wieloma wspaniałymi 
artystami, Hania śpiewała dla Pio-
tra Sznury, sparaliżowanego po-
znańskiego muzyka, który cierpi 
na zespół zamknięcia, powstały 
w wyniku zakrzepicy po zerwaniu 
mięśnia. Takie muzyczne spotka-
nia to nie tylko kolejne wyzwania, 
ale przede wszystkim doświad-
czenia, które otwierają serce na 
drugiego człowieka i sprawiają, 
że muzyka ma bogatszy i głębszy 
sens.

Sukcesy siedmioletniej Hani, 
to konsekwencja nie tylko jej talentu, 
ale przede wszystkim ciężkiej pracy 
pod okiem p. Anny Polowczyk – 
wspaniałego pedagoga i wokalistki, 
którą wielu z nas pamięta zapewne 
z ostatniej edycji popularnego pro-
gramu muzycznego Mam Talent.

Nowy rok szkolny zapowiada się 
dla Hani pracowicie. Będą nowe 
koncerty zespołu FAMA, kolejne 
konkursy, festiwale i warsztaty wo-
kalne.

Takie uzdolnione dziecko trzeba 
„prowadzić” drogą środka, bo jak po-
wiadają buddyści, zbyt napięta stru-
na pęknie, a rozciągnięta nie wyda 
dźwięku. 

Najważniejsze jednak jest to, 
że Hania kocha śpiewać. Zapytana, 
kim chce zostać jak dorośnie odpo-
wiada że: „gwiazdą rocka, tajną ar-
gentką (nie jest to omyłka pisarska) 
albo chilurgiem (nie jest to omyłka 
pisarska) – koniecznie śpiewającym”.

Występy Hani można zobaczyć na 
kanale YouTube, wpisując w oknie 
wyszukiwarki: Hania Sztachańska.

Razem z wieloma wspaniałymi artystami, Hania 
śpiewała dla Piotra Sznury, sparaliżowanego 
poznańskiego muzyka, który cierpi na zespół 
zamknięcia, powstały w wyniku zakrzepicy 
po zerwaniu mięśnia. Takie muzyczne spotkania 
to nie tylko kolejne wyzwania, ale przede 
wszystkim doświadczenia, które otwierają serce 
na drugiego człowieka i sprawiają, że muzyka ma 
bogatszy i głębszy sens.
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Joanna Januszewska: 
Prowadzi Pan Ogni-
sko TKKF w Racibo-
rzu. Od ilu to już lat? 

Henryk Swoboda: 
Po wojsku 1961 roku podjąłem pra-
cę w Raciborskiej Fabryce Kotłów 
w Raciborzu i od tego czasu zaanga-
żowany byłem w komisji sportu przy 
Związkach Zawodowych. W roku 
około 1988 powołane zostało Ogni-
sko TKKF „RAFAKO” i zostałem jego 
prezesem. Związek Zawodowy już 
wtedy w nagrodę oddelegował mnie 
za moją pracę na olimpiadę do Mo-
skwy w 1980 roku.

Czy jest Pan założycielem 
Ogniska? Skąd taki pomysł, aby 
Ognisko powstało?

Jestem założycielem Ogniska 
TKKF „RAFAKO”. Pomysł był taki, 
aby wejść do struktur Ogólnopol-

Sportowe

Wywiad Ogniwa z panem Henrykiem Swobodą. Prezesem Ogniska TKKF 
„RAFAKO”, obecnie emerytowanym pracownikiem Rafako z niebywałą sporto-
wą pasją i energią, którą zaraża innych. 

pasje
J

rozmawia:
Joanna JanuszewsKa redaktor biuletynu ogniwo, pbg sa

skich Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej (TKKF) oraz otrzymać 
choć niewielkie dofinansowanie na 
działalność z Zarządu Wojewódz-
kiego.

Za co Pan odpowiada w Ogni-
sku? Jakie są Pana zadania?

Jestem prezesem Ogniska i odpo-
wiadam za całokształt działalności 
w tym głównie za kulturę fizyczną 
dzieci i młodzieży. W Ognisku peł-
nię także funkcję trenera tenisa 
ziemnego. Wcześniej organizowa-
liśmy spartakiady zakładowe dla 
pracowników i ich rodzin, a na-
wet spartakiady międzyzakładowe, 
obecnie mniej organizujemy dla 
osób w wieku produkcyjnym, po-
nieważ te osoby nie potrzebują już 
takiej opieki jak dzieci i młodzież. 
Co roku bierzemy udział w Woje-
wódzkim Zlocie Klubów i Ognisk 

TKKF, w którym uczestniczy 
średnio około 1500 sportowców 
w 15-stu dyscyplinach. Od lat 
nasze Ognisko zajmuje miejsce 
na tzw. „pudle” w bieżącym roku 
w Chorzowie zajęliśmy II miej-
sce za Rudą Śląską. Co roku na-
sze Ognisko organizuje 3 obozy 
dla dzieci i młodzieży. W zimie 
narciarski, a podczas wakacji 2 
obozy tenisowo- rekreacyjne, na 
których uczymy, doskonalimy 
i trenujemy zawodowo dzieci 
i młodzież w narciarstwie, ale 
przede wszystkim w tenisie. Dla 
dorosłych organizujemy tylko gry 
na korcie tenisowym RAFAKO SA. 
Dziećmi zajmujemy się głównie 
po to, żeby odciągnąć je od kom-
puterów i rozwinąć w nich zamiło-
wanie do sportu, do wysiłku fizycz-
nego. 



Jest takie powodzenie: „czym 
skorupka za młodu nasiąknie tym 
na starość trąci” oraz „w zdrowym 
ciele zdrowy duch”, poza tym bardzo 
lubię dzieci. 

Od kiedy Tenis jest Pana pasją?
W roku 1963 urodziła nam się 

córka Ewa a w roku 1967 Elżbieta 
i niemal od urodzenia zająłem się 
ich wychowaniem sportowym. Sam 
w mojej młodości grałem w piłkę 
nożną, jeździłem na łyżwach i nar-
tach, biegałem w biegach narodo-
wych (800metrów), później również 
na 100, 200 i 400 metrów zdobywa-
łem odznaki BSPiO (bądź spraw-
ny do pracy i obrony) następnie 
SPiO (sprawny do pracy i obrony). 
W okresie wczesno młodzieżowym 
ścigałem się na rowerze, podnosi-
łem ciężary oraz uprawiałem kul-
turystykę i zawsze wspierali mnie 
moi rodzice, choć było im bardzo 
ciężko. Chciałem być jeszcze, jesz-
cze lepszy. 

Dzieci moje zaczęły uprawiać 
gimnastykę a następnie pływanie. 
Kortów tenisowych wówczas w na-
szym mieście prawie nie było. W Ra-
ciborzu wybudowany został nowy 
kort, na którym w 1976 roku spró-
bowałem odbić kilka piłek i to był 
początek. Córki zaczęły dorastać, 
spróbowaliśmy razem i bardzo 
nam się ta królewska gra spodoba-
ła. W roku 1978 w RAFAKO zawią-
zał się społeczny komitet budowy 
kortu tenisowego z poparciem ów-
czesnej dyrekcji. W jego skład we-
szli: dyrektor Henryk Pohl i z-ca 
Edward Ływik (honorowy) oraz 
Kazimierz Parkosz, Henryk Sow-
boda i w latach 1978-1979 powstał 
kort w RAFAKO.

Co daje Panu prowadzanie 
Ogniska?

Daje mi wiele zadowolenia, mam 
dużo zwolenników i trochę prze-
ciwników, ale jedno i drugie mnie 

nakręca. W moim dawnym zakła-
dzie pracy widzę, że również Prezesi 
uznają moją pracę, poza tym wła-
dze miasta jak i Zarząd Wojewódzki 
TKKF w Katowicach. Z utęsknieniem 
czekam na prawnuki, którym chciał-
bym również dać trochę tenisowej 
i narciarskiej radości. 

W chwili obecnej jest Pan na 
emeryturze. Brakuje Panu wolne-
go czasu. Słyszałam, że jest Pan 
osobą pełną energii. Skąd w Panu 
ta siła i chęć do tworzenia oraz 
krzewienia sportu wśród młodych? 
Jaka idea Panu przyświeca?

Uważam, że dzieciom i mło-
dzieży należy pomóc, poświęcić 
trochę czasu, zaproponować im 
coś ciekawego, odciągnąć ich od 
bezsensownych gier komputero-
wych. Sami są za słabi, aby zorga-
nizować sobie takie zajęcia fizyczne, 
dorośli (rodzice) o ile sami dają sobie 
radę to dla dzieci brakuj im czasu. Ja 
natomiast czuję się bardzo dobrze 
wśród młodych i jestem świadomy, 
że sport tzw. rekreacyjny sprzyja 
wychowaniu zdrowego i sprawne-
go społeczeństwa. Sam czuję się 
potrzebny i młodszy będąc wśród 
młodych. 

Czy to prawda, że Pana dzie-
ci i wnuki także są związane ze 
sportem? W jakich dziedzinach?

Jak wspomniałem mam dwie 
córki Ewę i Elżbietę, obie od naj-

młodszych lat uprawiały sport: 
gimnastykę, pływanie, tenis stołowy 
i ziemny i inne sporty rekreacyjne. 
Duże osiągnięcia miały w pływa-
niu i w tenisie. Ewa to wielokrotna 
medalistka mistrzostw Polski, re-
kordzistka Polski na 100 metrów 
delfinem, reprezentantka Polski na 
mistrzostwach Europy we Florencji, 
w tenisie 3 – miejsce w ogólnopol-
skim turnieju tenisowym o Puchar 
TVP studia 2.

Ewa aktualnie pracuje w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Racibo-
rzu oraz jest przewodniczącą komisji 
sportu w sejmiku Wojewódzkim. 

Elżbieta w pływaniu zdobywa 
wiele medali w mistrzostwach Pol-
ski i dzieci, w tenisie ziemnym grała 
w drużynie Górnik Naprzód Ryduł-
towy w 2-giej lidze. Kilkakrotnie 
wygrywała turnieje w zlotach woje-
wódzkich Śląska.

Wnuki: najmłodsza Ewa (19 lat) 
pływała osiągając dobre wyniki 
w SHS w Raciborzu, w tenisie wy-
grywała wiele turniejów w Racibo-
rzu i w Czechach oraz w Zlotach 
TKKF-u na Śląsku. Aktualnie stu-
dentka AWF-u we Wrocławiu. Paweł 
(23lata) najzdolniejszy i najwszech-
stronniejszy sportowo choć jego 
wyniki nie są tak imponujące. Do-
skonały pływak i tenisista, młodzie-
żowy mistrz Śląska w triatlonie, za-
łożył własną firmę metalową. Marta 

Uważam, że dzieciom i młodzieży należy pomóc, 
poświęcić trochę czasu, zaproponować im coś 
ciekawego, odciągnąć ich od bezsensownych gier 
komputerowych. Sport tzw. rekreacyjny sprzyja 
wychowaniu zdrowego i sprawnego społeczeństwa. 
Sam czuję się potrzebny i młodszy będąc wśród 
młodych.
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(23lata) dobra pływaczka, w tenisie 
osiągała bardzo dobre wyniki, wy-
grywała wiele turniejów tenisowych 
wśród zrzeszonych a następnie dla 
amatorów. W tenisie Marta z druży-
ną Mostostal Zabrze zdobyła srebrny 
medal w mistrzostwach Polski do lat 
18. Marta jest studentką ostatniego 
roku na AWF-ie we Wrocławiu i jest 
tam trenerem, posiada dwie licen-
cje amerykańska i polską. Michał 
(26lat) absolwent AWF-u w Warsza-
wie, posiada dwie licencje trenerskie 
amerykańska i polską. W młodości 
bardzo dobry pływak, zmienił dys-
cyplinę na tenis, zdobył mistrzostwo 
Polski w deblu do 16 lat, wygrywał 
wiele turniejów. Obecnie pracu-
je, jest dziennikarzem Eurosportu 
i TVN sport w tenisie. Trzykrotnie 
zdobywał tytuł mistrza Polski w de-
blu dziennikarzy, a w ubiegłym roku 
na mistrzostwach świata we Wło-
szech zajął 2 miejsce w deblu (sre-
bro) oraz 3 miejsce (brąz) w singlu. 
Jestem bardzo dumny z moich dzieci 

i wnuków, bardzo chciałbym docze-
kać się prawnuków!

Co chciałby Pan powiedzieć 
wszystkim tym, którzy wahają 
się by rozpocząć swoją przygodę 
z tenisem?

Warto rozpocząć grę w tenisa, 
najlepiej pierwsze godziny z trene-
rem i żeby było tanio można gru-
powo, dalej można kontynuować 
samemu np. rodzinnie. Sport teni-
sowy nie jest tak drogi, jak niektó-
rzy mówią. Wynajęcie kortu od 10 
złotych, sprzęt nie musi być drogi. 
Około 120 złotych rakieta używana, 

nawet tańsza, piłki nie muszą być 
nowe, około 1.5 złotych za sztukę. 
U trenera trening grupowy około 6 
złotych za godzinę. Spróbuj, warto, 
tenis to wspaniała gra tzw. „królew-
ska”, nie musi być zawodowa, może 
być rodzinna, jest to gra wymagają-
ca, rozwija wszechstronnie spraw-
ność, koordynuje sposób myślenia, 
odporność psychiczną, wystarczy 
1 partner, a w przyszłości można 
szkolić się samemu, a będąc np. stu-
dentem zarobić kieszonkowe. Spró-
buj sam, wyślij dziecko, a docenisz 
ten sport. 

Tenis to wspaniała gra tzw. „królewska”, nie musi 
być zawodowa, może być rodzinna, jest to gra 
wymagająca, rozwija wszechstronnie sprawność, 
koordynuje sposób myślenia, odporność psychiczną. 
Spróbuj sam, wyślij dziecko, a docenisz ten sport. 
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Część wakacji tenisi-
ści TKKF „RAFAKO” 
spędzili bardzo praco-
wicie na obozach te-
nisowych w Czechach. 

Grupa licząca 13 osób przybywała 
na obozie 10 dni. Poza treningami 
tenisowymi, które odbywały się dwa 
razy dziennie po około 4 godziny, 
były turnieje tenisa ziemnego, biegi 
przełajowe, bieg na orientację, tenis 
stołowy, wycieczki rowerowe, wy-
jazd do aquaparku, wielobój spor-
towy, pływanie oraz gry i zabawy 
ogólnorozwojowe. Wszyscy którzy 
uczestniczyli w/w konkurencjach, 
otrzymali okolicznościowe dyplo-
my, medale, drobne upominki lub 
pucharki i statuetki. Zdaniem Hen-
ryka Sowbody zawodnicy z TKKF 

„RAFAKO” są dobrze przygotowani 
do zbliżających się kolejnych tur-
niejów.

tenisiści
PODCZAS WAKACJi

c
opracowanie:
HenryK swoBoda rafako sa

Latem podopieczni 
pana Henryka Swobody 
spędzali sportowo czas 
na obozach tenisowych 
w Czechach. Oto 
krótkie podsumowanie 
wyjazdu.



wioSna w oBieKtywie
Konkurs fotograficzny

 rozstrzygnięcie

III miejsce – Iwona Bis
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Na powyższych fo-
tografiach prezen-
tujemy zdjęcia tego-
rocznych laureatów 
konkursu „Wiosna 

w obiektywie”. Gratulujemy zwycięz-
com i zachęcamy wszystkich do wzię-
cia udziału w kolejnych konkursach. 

Wiosna, wiosna, ach to tY!

Dziękujemy Wszystkim, którzy 
wzięli udział w trzeciej odsłonie 

n
opracowanie:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor

konkursu fotograficznego „Wiosna 
w obiektywie”.  Przedstawiamy 
najpiękniejsze wybrane prace z te-
gorocznej edycji konkursu. Nagro-
dzone osoby to:

• I miejsce Rafał Filipiak, PBG SA, 
• II miejsce Piotr Roth, Infra,
• III miejsce Iwona Bis, Fundacja 

PBG.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 
wprawnego oka, refleksu i talentu 
fotograficznego!

Przed nami rozstrzygnięcie już 
czwartej, ostatniej odsłony kon-
kursu. Zapraszamy do udziału 
tych, którzy jeszcze się wahają by 
pokazać swoje prace. Nie ma na co 
czekać – odświeżcie wspomnienia 
z wakacji i przyślijcie do redakcji 
Ogniwa (redakcja@pbg-sa.pl) Wa-
sze najpiękniejsze letnie fotografie! 
Czekamy na nie jeszcze do połowy 
października.

Choć przed nami 
jesień i zima 
to w pamięci naszej 
i naszych aparatów 
fotograficznych 
pozostają przepiękne 
krajobrazy 
i wspomnienia 
tegorocznej wiosny 
i lata!

I miejsce Rafał Filipiak, PBG SA 

II miejsce Piotr Roth, Infra

III miejsce Iwona Bis, Fundacja PBG

II miejsce – Piotr Roth

I miejsce – Rafał Filipiak

Wiosna, wiosna, 
wiosna ach to Ty! 
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Lato to czas

tekst:
Iwona BIs koordynator projektów galerii, fundacja pbg

w

PlenerÓw

Wyruszyłyśmy 
by poznać Ka-
szuby. Zwiedza-
łyśmy okoliczne 
miejscowości 

podziwiając specyfikę i klimat tam-
tej kultury. Podziwiałyśmy zadbane 
miejscowości w pięknej zieleni, kra-
jobraz pagórkowaty urozmaicony, 
jednym słowem pięknie.

Plener zorganizowany był 
z okazji Lęborskich Dni Jakubo-
wych AD 2013. Dni te upłynęły 
w rytm jarmarkowej atmosfery, ku-
pieckich stoisk, występów regional-
nych zespołów, świetnych koncer-
tów zespołu IRA i Arki Noego oraz 
rekordowej liczbie uczestników 
biegu ulicznego św. Jakuba. Ulica-
mi miasta 10-kilometrową trasą 
pobiegło aż 431 zawodników. Waż-
nymi wydarzeniami tegorocznego 
Święta Miasta było odnowienie 
porozumienia miast partnerskich 

oraz otwarcie Pomorskiej Drogi św. 
Jakuba.

Atrakcji było co niemiara. Nasze 
drogi poprowadziły nas szlakiem 
św. Jakuba na plaże w Łebie gdzie 
odpoczywałyśmy i malowałyśmy 
wzbudzając zainteresowanie plażo-
wiczów. Kolejnym miejscem które 
odwiedziłyśmy to Kartuzy z zabyt-
kowymi kościołami.

Mijając kolejne jeziora zagłębia-
łyśmy się w Kaszubski Park Narodo-
wy. Przez Lasy Mirachowskie doje-
chałyśmy do miejscowości Strysza 
Buda z niezwykłą ciekawostką, licz-
nie odwiedzaną – Kaszubskim Par-
kiem Miniatur. Przywitały nas mi-
niatury latarni morskich. Mogłyśmy 
podtrzymywać krzywą wieżę, odpo-
czywać w cieniu wieży Eiffla no i zo-
baczyć jak prezentują się makiety 
stadionów wybudowanych przez 
Grupę PBG z okazji Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. Wypiłyśmy 

kawę serwowaną przez właściciela 
Parku Miniatur. Wszędzie obecne 
były znaki jakże pięknej kultury ka-
szubskiej.

Powrót do Lęborka i chłonięcie 
atmosfery jarmarku…

Jeszcze tego samego dnia na 
scenie na Placu Pokoju odbyła się 
pierwsza odsłona VII Międzynaro-
dowych Spotkań z Folklorem „Mu-
zyka Regionów”. Oprócz zespołów: 
Zespołu Regionalnego „Levino”, 
Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska”, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lę-
borska”, a także zaprzyjaźnionych 

„Remusowych Skrzatów” z Popowa, 
„Sierakowic” i górali Żywieckich 
„Pilsko” z Żywca wystąpiły trzy ze-
społy zagraniczne. Ze stolicy Sło-
wacji Dziecięcy Zespół „Cecinka”, 
z stolicy Macedonii „Etnos” i ze 
środkowej Frankonii (Niemcy), or-
kiestra Musikverein Zeitvertreib 
Ulsenheim.

W tym roku miałyśmy okazje zwiedzać Kaszuby. 
Plener zorganizowany był w Lęborku pięknej 
miejscowości otoczonej zabytkami m.in. murami 
obronnymi.
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W wieży sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła otwarto wystawę „Arte-
fakty z prac archeologicznych pro-
wadzonych w Lęborku”, prezentu-
jącą obiekty odnalezione podczas 
prac na terenie centrum miasta. Od 
5 sierpnia wystawę będzie można 
oglądać w Muzeum.

To nie jedyna wystawa prezento-
wana w jarmarkowe dni na ulicach 
miasta. „Historia kościoła św. Jaku-
ba” to kilkadziesiąt archiwalnych 
zdjęć, prezentowanych na ogrodze-
niu kościoła. Pod ratuszem pojawiły 
się plansze „Wspomnień czar”, pre-
zentujące zdjęcia Lęborka i lębor-
czan z lat 60-tych ub. wieku. 

Na 24 planszach prezentowane 
były atrakcje turystyczne Północ-
nych Kaszub. Nie zabrakło oczy-
wiście Lęborka. Plac Pokoju i ul. 
Staromiejską wypełniły stragany 
z rękodziełem artystycznym, wytwo-
rami sztuki ludowej czy gastronomią.

Lęborskie Dni Jakubowe w obiek-
tywnie”, dokumentowali fotografi-
cy amatorzy, skupieni w Lęborskim 
Klubie Fotograficznym. Otrzyma-
łyśmy kalendarze na rok 2014 pt. 

„Współczesny Lębork”.
„Wybierz Lębork” to nazwa ple-

neru malarskiego organizowanego 
przez Stowarzyszenie Twórców 
i Animatorów Kultury „TAK” w Lę-
borku. W tym roku podtytułem ple-
neru były lęborskie skwery i ogrody. 
Efektem trzydniowej artystycznej 
ekspresji 32 artystów z całego kraju 
było 45 prac. Wystawa prezentowa-
na była na Placu Pokoju, a w kolej-
nych tygodniach wystawiana będzie 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Lęborku.

Do zobaczenia za 
rok, na Lębor-
skich Dniach 
Jakubowych 
w 2014 roku!
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S y m b o l i cz n e 
odsłonięcie ma-
kiet, ustawio-
nych na dzie-
dzińcu Zamku, 

poprzedziła uroczystość na Zamku, 
którą poprowadził Jacek Balcer dy-
rektor ds. komunikacji korporacyjnej 
PBG. Gospodarz Zamku, Starosta 
Raciborski Adam Hajduk, w pre-
zentacji makiet doszukał się histo-
rycznych związków Poznania z Ra-
ciborzem i podkreślił, że oba miasta 
mają długą i bogatą historię. 

Mało kto wie, że Racibórz ma 
prawa miejskie dłużej niż np. Kra-
ków – powiedział – A skoro autorem 
makiet jest artysta, który wyrzeźbił 
również sarkofag Chrobrego w Ka-
tedrze w Poznaniu, to gdzież lepiej, 
niż na Zamek Piastów – co prawda 
nieco późniejszych, mogły trafić jego 
dzieła. Mam nadzieję, że to początek 
współpracy Zamku z Fundacją i Ga-
lerią PBG i zachęcam do organizowa-

mAKIEty 

W sobotę, 29. lipca, na Zamku Piastowskim w Raciborzu, otwarta została 
wystawa makiet stadionów wybudowanych przez Grupę PBG na Euro 2012. 
Stadiony na Zamku można było oglądać przez dwa tygodnie. 

tekst:
JaceK Balcer  dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej pbg sa

w

na zamku

nie każdy miał możliwość zobaczyć 
stadiony na żywo. Poza tym jak ktoś 
już zobaczy makiety, będzie z pew-
nością dążył do porównania ich 
z oryginałem. Na zainteresowanie 
naszą prezentacją liczy też wśród 
turystów zwiedzających Zamek. 

Głos zabrał również Pan Krzysz-
tof Burek, wiceprezes Zarządu 

nia u nas wystaw także innych dzieł 
sztuki. 

Starosta zadeklarował wsparcie 
w organizacji na Zamku wystaw 
malarstwa i zachęcał lokalne media, 
obecne na spotkaniu, do populary-
zacji wystawy. Podkreślił, że miesz-
kańcy zyskali kolejny powód by 
znów odwiedzić Zamek, albowiem 
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RAFAKO SA, który, między innymi, 
podkreślał rolę Firmy w życiu spo-
łeczności lokalnej. 

– Dzięki prezentacji makiet stadio-
nów mieszkańcy Ziemi Raciborskiej 
mogą zapoznać się z dokonaniami 
PGB, które jest Głównym Akcjona-
riuszem RAFAKO – stwierdził. To też 
dowodzi, jak szerokie są związki RA-
FAKO ze sportem, szczególnie z piłką 
nożną – dodał, wskazując na sukcesy 
sponsorowanej niegdyś przez RAFA-
KO drużyny piłki nożnej kobiet. 

Po przemówieniach przyszedł 
czas na prezentacje filmów doku-
mentujących budowy. Największy 
aplauz wzbudził, jak to zwykle bywa, 
film z PGE Arena. 

– W PBG mówi się, że ten stadion 
wybudowały kobiety – podsumował 
Jacek Balcer. Ale każdy stadion ma 
swoją bardziej i mniej znaną historię 
i ciekawostki związane z jego budo-
wą, ich budowniczowie mogliby snuć 
opowieści równie ciekawe, jak historia 

Mało kto wie, że Racibórz ma prawa miejskie 
dłużej niż np. Kraków. A skoro autorem makiet 
jest artysta, który wyrzeźbił również sarkofag 
Chrobrego w Katedrze w Poznaniu, to gdzież 
lepiej, niż na Zamek Piastów mogły trafić jego 
dzieła. Mam nadzieję, że to początek współpracy 
Zamku z Fundacją i Galerią PBG i zachęcam do 
organizowania u nas wystaw także innych dzieł 
sztuki – mówił Adam Hajduk, Gospodarz Zamku. 

tego Zamku – dodał, podkreślając, 
że najważniejszy dla PBG jest fakt, 
iż wszystkie obiekty powstały na 
czas, co pozwoliło na bezproblemowe 
przeprowadzenie Mistrzostw. Każdy 
z nich to swoista perła architektury, 
zaś Stadion Narodowy jest jednym 
z najlepszych i najnowocześniejszych 
tego typu obiektów na świecie. 

Po wernisażu goście zeszli na 
dziedziniec Zamku, gdzie Starosta 
Raciborski dokonał symboliczne-
go odsłonięcia makiet i zaprosił 
wszystkich do ich podziwiania. Nie-
którzy szybko doszukali się w opisie 
poznańskiego stadionu związków 
z RAFAKO – wszak jedna z trybun, 
to tak zwany… kocioł. 
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Przyznacie, że każdy 
letni wypoczynek 
to także odkrywanie 
czegoś nowego, być 
może poznawanie 

innych ludzi, innych krajów czy też 
poznawanie historii.

Dla mnie tegoroczny, bardzo 
krótki, bo zaledwie kilkudniowy wy-
poczynek nad polskim morzem, był 
wyjątkowy. Postanowiłam skorzy-
stać z zaproszenia pana Wincente-
go Dowojny*, o którym już zapewne 
słyszeliście. To była ostatnia dekada 
czerwca, wybrałam się więc z mężem 
na urlop do Rewala a przy okazji po-
znawanie „na żywo” kawałka historii, 

Lato w tym roku piękne i z pewnością, odpoczywając na urlopach, wszyscy 
staramy się w miarę możliwości korzystać z jego dobrodziejstw takich jak 
słońce, woda, las, góry, także nasze ogrody, być może z pysznymi owocami, 
które wspaniale obrodziły. Cieszą nas także wspólne aktywności letnie jak 
sport, zabawa, a więc aktywny odpoczynek z rodziną z przyjaciółmi, wspólne 
fotografie. Niezwykle cenne okazują się potem dla nas wspomnienia, kiedy czas 
letni przeminie i musimy szykować się do kolejnej zmiany, kolejnej pory roku.

tekst:
lidia Prętka manager galerii, fundacja pbg

P

w GÓrĘ SerCa
Sursum Corda

wciąż jeszcze dla nas tak mało zna-
nej. Dom wczasowy Jantar, jak się 
okazuje już od pierwszego momentu 
powitania, bardzo gościnny, ponad-
to dobrze wyposażony i wygodny 
(nawet z windą). Pokój z widokiem 
na morze – wspaniale, to dodatko-
wy bonus. Po krótkim wypoczynku 
po podróży udaliśmy się na pierw-
szy posiłek do przyjemnej stołówki. 

„Średnia wieku 104” – zażartował 
mój mąż, rozglądając się dookoła, 
ale już za chwilę usłyszeliśmy tuż 
obok głosy małych dzieci a smacz-
ne dania podawała nam młodziutka 
kelnerka. Nie wszyscy uczestnicy 
byli tak sprawni fizycznie jak, na 

przykład przemiła pani Dobrochna 
Konrad jedna z uczestniczek 15 już 
Zjazdu Klubu Pawłodarczyka. 
Pani Dobrochna korzystała z basenu 
kilka razy dziennie. Łatwo też było 
zaobserwować innego wielbiciela 
wodnych kąpieli, ale w morzu, ogo-
rzałego od słońca, wysportowanego, 
ciągle w ruchu – uczestnika wszyst-
kich dotychczasowych zjazdów. Pan 
Teofil Mikulski z Poznania, autor 
książki wydanej w 2008 roku pod ty-
tułem A jednak wróciliśmy, mimo ko-
nieczności stałej opieki najbliższych 
z chęcią przyjechał na zjazd. Syn 
pana Teofila z żoną i wnukami towa-
rzyszyli ojcu i dziadkowi z zaanga-
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w GÓrĘ SerCa

Na powyższych zdjęciach w tle widać replikę 
Krzyża z Giewontu. Krzyż stanął parę lat temu 
w pobliskim Rewalowi nadmorskim Pustkowie. 
W niedzielne południe mieliśmy wielką przyjem-
ność przeżywać wraz z innymi niezwykle uroczystą 
polową mszę świętą z udziałem pocztu sztandaro-
wego Klubu Pawłodarczyka, (inicjatywa powsta-
nia sztandaru zrealizowana została w 2009 roku) 
wszystkich uczestników Zjazdu oraz mieszkańców 
okolicznych miejscowości nadmorskich.

żowaniem godnym podziwu. Takich 
wspaniałych wielopokoleniowych 
rodzin było kilka. Bogaty program 
tygodniowego pobytu (nasz był 
trochę krótszy) to, między innymi, 
koncert zespołu Sing Smile – mło-
dych, pięknie śpiewających dziew-
cząt z Obornickiego Ośrodka Kultu-
ry oraz wspólne uczczenie pamięci 
niedawno zmarłego kolegi z Klu-
bu Pawłodarczyka i wyjazd na 
mszę świętą w jego intencji do 
pobliskiego Łobza. Przesympatycz-
ni „klubowicze” przysiadali na kawę 
czy herbatę i chętnie dzielili się 
wspomnieniami z tamtych lat. Dla 
nich to były opowieści już po wielo-
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kroć powtarzane, dla nas – słuchane 
po raz pierwszy z wielkim zacieka-
wieniem. W programie pobytu nie 
mogło zabraknąć też wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia. 

Na powyższych zdjęciach w tle 
widać replikę Krzyża z Giewontu. 
Krzyż stanął parę lat temu w pobli-
skim Rewalowi nadmorskim Pust-
kowie. W niedzielne południe mie-
liśmy wielką przyjemność przeżywać 
wraz z innymi niezwykle uroczystą 
polową mszę świętą z udziałem 
pocztu sztandarowego Klubu Paw-
łodarczyka, (inicjatywa powstania 
sztandaru zrealizowana została 
w 2009 roku) wszystkich uczest-

ników Zjazdu oraz mieszkańców 
okolicznych miejscowości nadmor-
skich. Msza święta z okazji kolej-
nego Zjazdu Klubu Pawłodarczyka 
uświetniona była śpiewem uczest-
niczek zespołu Sing Smile. Nie-

zwykle wzruszającym momentem 
było odśpiewanie na początku mszy 
świętej Hymnu Sybiraków. Ksiądz 
prowadzący mszę przypomniał, 
że w miejscu spotkania, tuż obok 
Krzyża, ma powstać bazylika – sank-
tuarium. p.w. Błogosławionego Jana 
Pawła II. W trakcie mszy świętej od-
było się też uroczyste przekazanie 
i poświęcenie dwóch pucharów 
z ziemią Kazachstanu, jednego na 
ręce wójta gminy Rewal jako sym-
bol pamięci i cierpienia w mającym 
powstać sanktuarium jak i drugiego 
na ręce dyrektora Muzeum Pamięci 
Sybiru powstającego w Białymsto-
ku, jako dar wyjątkowy wśród in-
nych pamiątek, na które muzeum 
właśnie oczekuje od tych, którzy 
przeżyli i pamiętają. Ziemia zo-
stała przywieziona przez rodziców 
Olgi Cegielskiej, z d. Tokiny, także 
obecnych na Zjeździe, a zamiesz-
kałych w Pawłodarze. Olga urodziła 

Światowy Dzień Sybiraka przypadający 17 wrze-
śnia w rocznicę agresji rosyjskiej na Polskę, obcho-
dzony jest od 2004 roku. Tego dnia od ubiegłego 
roku w tym właśnie miejscu a także w wielu in-
nych miejscach w Polsce odbywają się uroczystości 
upamiętniające historię Sybiraków. 
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się w Kazachstanie, w tym właśnie 
mieście, jej tata to Kazach a mama 
Łucja zd. Knap jest Polką. Od roku 
2002, w którym też przyznane jej 
zostało obywatelstwo polskie, Olga 
jest zatrudniona w Spółce PBG. 

Spacerując uliczkami zadba-
nego i wyjątkowo ukwieconego 
Rewala łatwo natknąć się na Plac 
Sybiraka. Popatrzmy jak niewiele 
potrzeba, by powstawały tak wspa-
niałe ślady, znaki i miejsca pamięci. 
W takich przedsięwzięciach waż-
ne są optymizm, zaangażowanie 
i efektywność, oczywiście kiedy 
nie brakuje chęci i finansów. Plac 
wraz z pomnikiem został odsło-
nięty w roku 2012. Światowy Dzień 
Sybiraka przypadający 17 września 
w rocznicę agresji rosyjskiej na Pol-
skę, obchodzony jest od 2004 roku. 
Tego dnia od ubiegłego roku w tym 
właśnie miejscu a także w wielu in-
nych miejscach w Polsce odbywają 

się uroczystości upamiętniające 
historię Sybiraków. To tutaj także 
uczestnicy Zjazdu uczcili pamięć 
Sybiraków na spotkaniu w pierw-
szym dniu pobytu. 

Pani Danuta Maciejewska, jak 
się dowiadujemy, starsza siostra 
wspomnianej zapalonej pływaczki, 
chętnie opowiada jak wyglądało ży-
cie codzienne zesłańców w dalekim 
Obwodzie Pawłodarskim. To naj-

prawdziwsza prawda – mieszkaliśmy 
w stepie w ziemiankach, jakie mieli-
śmy zapewne okazję oglądać na do-
kumentalnych filmach, mówiących 
o tamtych czasach. Zanim powstały 
jakieś prymitywne domy, nadają-
ce się do godniejszego mieszkania 
musieliśmy się wspierać wzajem-
nie, zdobywając potrzebny materiał, 
mogliśmy też liczyć niejednokrot-
nie na pomoc miejscowych Kaza-

Spacerując uliczkami zadbanego i wyjątkowo 
ukwieconego Rewala łatwo natknąć się na Plac 
Sybiraka. Popatrzmy jak niewiele potrzeba, by 
powstawały tak wspaniałe ślady, znaki i miej-
sca pamięci. W takich przedsięwzięciach ważne 
są optymizm, zaangażowanie i efektywność, oczy-
wiście kiedy nie brakuje chęci i finansów.



66 CSR

IX  2013    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

chów. Wśród zesłanych, byli także Żydzi, Białorusini 
czy Ukraińcy. Mimo, że los dla tych ludzi był tak samo 
niełaskawy i przywiódł ich na nieludzką ziemię syberyj-
ską, jak to w grupie ścierały się dobre i złe charaktery. 
W cenie były życzliwość i wzajemna pomoc. Najgorzej 
było zimą, mróz dotkliwy – pani Danuta wspomina 
młodego chłopaka, leżącego nad ziemianką, wyglądał 
jakby żył, a jego serce już dawno zamarzło. Nie zdążył 
się schronić… głód, chłód i wyczerpanie były tak wielkie. 

To co można było zaobserwować 
wśród uczestników, to silne poczucie 
więzi, wspólnotę splecionych losów, 
podobne przeżycia, odczucia, emocje 
i wspomnienia. Zadziwiały mnie 
tak dobrze zapamiętane słowa i głosy 
pełne młodzieńczej energii. To co 
dominowało wśród tych ludzi, to ra-
dość – ze spotkania, z przebywania 
ze sobą, z przeżywania na nowo mi-
łych chwil, po raz kolejny, w dobrym 
zdrowiu, z dobrym samopoczuciem.

Kiedy robiło się cieplej jako młoda dziewczynka, razem 
z siostrą zajmowałyśmy się pasaniem kóz, łatwiej było 
dzięki temu zdobyć coś więcej do jedzenia, nawiązując 
kontakt z Kazachami żyjącymi w stepie… 

 To co można było zaobserwować wśród uczestników, 
to silne poczucie więzi, wspólnotę splecionych losów, 
podobne przeżycia, odczucia, emocje i wspomnienia. 
Planowane wieczorne spotkanie przy ognisku, z po-
wodu deszczu odbyło się po kolacji w jadalni. Wspólny 
śpiew polskich i rosyjskich piosenek rozlegał się na 
całym piętrze hotelu. Zadziwiały mnie tak dobrze za-
pamiętane słowa i głosy pełne młodzieńczej energii. To 
co dominowało wśród tych ludzi (jak się później dowie-
działam średnia wieku wynosiła 84 lata), to radość – ze 
spotkania, z przebywania ze sobą, z przeżywania na 
nowo miłych chwil, po raz kolejny, w dobrym zdrowiu, 
z dobrym samopoczuciem. Czy dotrwamy do 20. zjaz-
du? – zastanawia się i martwi pan Wincenty. Z pewno-
ścią tak, czego gorąco życzymy. Wprawdzie nie jesteśmy 
wieczni, ale, jak łatwo stwierdzić długowieczni – a więc 
Wszystkim Dzisiejszym Pawłodarczykom – dobrego 
zdrowia! 

Pozdrawiam jeszcze wakacyjnie i zapewniam, 
że mimo „pogody w kratkę”, korzystaliśmy z uroków 
przyrody, wystarczy spojrzeć na uwiecznione przeze 
mnie niebo w zachodzącym słońcu, przepiękne, czerw-
cowe…
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O tym warto wiedzieć 

Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka 
został powołany podczas I Zjazdu 
w marcu 1999 roku w Kiekrzu k. Po-
znania. Prezesem został Wincenty 
Dowojna. Nikt z uczestników I Zjaz-
du nie miał dalekosiężnych planów 
na organizację kolejnych Zjazdów, 
tymczasem tego roku w Rewalu od-
był się już 15. Zjazd Klubu.

Pawłodar to miasto w Południo-
wej Syberii na terenie Kazachstanu. 
Wincenty Dowojna jako dziecko wy-
wieziony został wraz z matką i babką 
w roku 1940 na stepy Kazachstanu 
w okolice Pawłodaru. Szczęśliwie 
wrócił do Polski z siostrą matki jako 
siedmioletni chłopiec. Matka i babcia 
zostały na zawsze w stepach Kazach-
stanu a ojciec oficer Wojska Polskie-
go zamordowany został w Katyniu. 
Urodził się na wschodzie Polski 
w Białymstoku, powojenne losy zwią-
zały go z Poznaniem. To tutaj jako 
prezes Związku Sybiraków - Klubu 
Pawłodarczyka działa i aktywuje do 
wspaniałych spotkań tych wszyst-

kich, którzy wrócili i przetrwali, pie-
lęgnując pamięć poprzez spotkania 
i organizowanie miejsc pamięci. To 
z jego inicjatywy na Pawłodarskim 
cmentarzu powstał grób, upamięt-
niający wszystkich bezimiennie za-
ginionych w stepach Kazachstanu. 
Jest także prezesem Stowarzyszenia 
Memoramus, którego ideą prze-
wodnią jest przybliżanie młodzieży 
polskiej i rosyjskiej smutnej i okrut-
nej historii katyńskiej. W tym roku 
zorganizował VII Marsz Pamięci do 
Katynia z udziałem uczniów z kilku-
nastu szkół wielkopolskich oraz kilku 
rosyjskich. Wspomniane tu wielkie 
dzieła, począwszy od roku 2001 były 
wspierane przez Grupę PBG. 

Surowa architektura i mnóstwo 
symboli. Taki jest projekt Muzeum 
Sybiru, które ma powstać na tere-
nie dawnych magazynów wojsko-
wych w Białymstoku do 2016 roku. 
Muzeum Pamięci Sybiru ma być 
poświęcone czterem wywózkom Po-
laków w latach 1940-41 oraz wcze-
śniejszym zesłaniom na wschód.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Surowa architektura 
i mnóstwo symbo-
li. Taki jest projekt 
Muzeum Sybiru, które 
ma powstać na terenie 
dawnych magazynów 
wojskowych w Białym-
stoku do 2016 roku. 

Co roku w Białymstoku we wrze-
śniu organizowany jest Marsz Żywej 
Pamięci Polskiego Sybiru. Bierze 
w nim udział ponad 12 tys. osób, 
w tym delegacje z Łotwy, Estonii, 
Litwy, Białorusi, Ukrainy, USA, Au-
stralii. Z kolei w kwietniu miesiącu 
pamięci ofiar Sybiru –od 6 lat odby-
wa się Marsz Pamięci we Wrocławiu.

W latach 40. na Sybir, do Kazach-
stanu i w inne rejony Rosji wywie-
ziono blisko 1,5 miliona Polaków.
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W dniach od 
3 do 5 lipca br. 
miał miejsce 
cykl spotkań 
pracowników 

PBG i RAFAKO. Podczas licznych 
dyskusji panelowych przeplatanych 
prezentacjami, dzieliliśmy się wie-
dzą i dobrymi praktykami z obsza-
ru spraw pracowniczych, otoczenia 
biznesowego, społeczności lokalnej 
i środowiska. Spotkania zostały 
zainicjowane przez Członka RN 
PBG i RAFAKO, Panią Małgorzatę 
Wiśniewską. Ich celem była wymia-
na doświadczeń oraz wypracowanie 
spójnej strategii CSR.

Spotkania rozpoczęło wystą-
pienie prezesa Edwarda Kasprza-

tekst:
karolina kubica-kamińska starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, pbg sa

Dla Grupy PBG społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawowym 
elementem działań strategicznych. Dbamy o rozwój swoich pracowników, 
budujemy odpowiedzialne relacje z partnerami biznesowymi, stawiając im 
dodatkowe, pozafinansowe wymagania oraz o relacje z klientami a także 
społecznościami lokalnymi. 

w

CSr
Spółek z grupy PBg

wspólny mianownik działań

ka, który powitał zgromadzonych 
i zaznaczył, że aby w ogóle mówić 
o społecznej odpowiedzialności biz-
nesu konieczne jest strategiczne 
podejście. Inaczej występuje tylko 
zbiór akcji i reakcji, który nie budu-
je wartości Spółki i nie przekłada się 
na wymiernie korzyści dla firmy i jej 
interesariuszy. 

Prezes Kasprzak podkreślił, 
że CSR to nie jest łatwe zadanie. 
To wyzwanie dla firmy – wymaga 
szerszego spojrzenia na prowadze-
nie biznesu, wyjścia poza standar-
dowe analizy i przyjrzenia się, jaki 
jest nasz wpływ na społeczeństwo 
w którym funkcjonujemy. To bar-
dzo ważne zadanie w kontekście 
nowych kontraktów. Miejmy świa-

domość tego, że podejmując się 
projektów o najwyższych stan-
dardach technologicznych, wy-
chodzimy naprzeciw bezpieczeń-
stwu energetycznemu państwa. 
Trudno o bardziej odpowiedzial-
ne zadanie i lepszą promocję 
Grupy PBG.

Prezes uprzedził, że tak jak jest 
w przypadku innych projektów 
o wysokiej wadze dla społeczeń-
stwa, wszyscy będą nas skrupulat-
nie z nich rozliczać i patrzeć na 
ręce. To będą kontrakty realizo-
wane w świetle komentarzy me-
dialnych. Chcemy przygotować się 
na to i przy okazji ważnych dla 
społeczeństwa polskiego budów 
pokazać, jak ważne jest RAFAKO 
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dla pracowników, ich rodzin, spo-
łeczności lokalnej, zamawiających, 
kontrahentów – dla wszystkich 
swoich interesariuszy.

W dalszej części spotkania Pani 
prezes Małgorzata Wiśniewska 
podkreśliła, jak ważne jest dzie-

lenie się wiedzą a co za tym idzie 
szukanie optymalnych rozwiązań 
we wszystkich obszarach CSR. Za-
znaczyła, że przyszłość należeć 
będzie do firm, które rozumieją, 
że budowanie długotermino-
wej wartości dla akcjonariuszy 

i bycie liderem w branży wymaga 
włączenia zasad zrównoważone-
go rozwoju na każdym poziomie 
zarządzania: strategicznym i ope-
racyjnym oraz w łańcuchu dostaw. 
Działania w obszarze CSR opuściły 
już sferę działalności charytatywnej. 
Pozwalają na lepsze współdziałanie 
z różnymi grupami interesariuszy 
i trafniejsze rozumienie ich potrzeb. 
CSR stał się koniecznością bizne-
sową. 

W dodatku specjalnym do 
Ogniwa, znajdziecie Państwo 
szerszą relację ze spotkania.

Podejmując się projektów o najwyższych standardach 
technologicznych, wychodzimy naprzeciw bezpieczeń-
stwu energetycznemu państwa. Trudno o bardziej odpo-
wiedzialne zadanie i lepszą promocję Grupy PBG.
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Jak na co dzień wyglą-
da ich praca zapytali-
śmy Gustawa Ehren-
tralita – brygadzistę 
i opiekuna młodzieży 

oraz Tomasza Kołka jednego z mło-
dych pracowników.

Wywiad redakcji Ogniwa z bryga-
dzistą i opiekunem pracowników 
Gustawem Ehrentralitem.

Joanna Januszewska: Jaka jest 
rola brygadzisty i jednocześnie 
opiekuna nowych pracowników?
Gustaw Ehrentralit: Rola brygadzi-
sty a jednocześnie opiekuna mło-
dych pracowników jest szczególna, 
ponieważ oprócz swoich obowiąz-
ków związanych z zadaniami pro-
dukcyjnymi oraz prawidłowym 

tekst opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor biuletynu ogniwo

Firma Rafako we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Raciborzu 
przygotowuje do zawodu młodą kadrę spawaczy. Od września halę produk-
cyjną wypełniają świeżo upieczeni absolwenci, którzy jeszcze pod okiem 
opiekuna wykonują swoją pracę i dalej podnoszą kwalifikacje w zawodzie.

Nauka zawodu

w raFaKo

J funkcjonowaniem produkcji należy 
przygotować się również do wła-
ściwego przekazania swojej wiedzy 
młodym ludziom (uczniom). Chodzi 
o przekazanie im praktycznych wia-
domości oraz o zainteresowanie ich 
dokumentacją warsztatową i mon-
tażową tzn. nauczenie dostrzegania 
powiązania rysunku technicznego 
z technologią. 

Ma Pan specjalne przeszkole-
nie pedagogiczne. W jakim stop-
niu wiedza pomaga panu w pro-
wadzaniu młodych pracowników 
do zawodu?

Mam już 44 letni staż pracy 
w RAFAKO z czego ponad 30 lat je-
stem brygadzistą, tak więc mam co 
przekazać młodym pracownikom, 
którzy w przyszłości zasilą szeregi za-
łogi. Zauważyłem, że specjalny kurs 

pedagogiczny w znacznym stopniu 
pomógł mi we wprowadzeniu mło-
dych pracowników do zawodu. 

Każdy z nowych pracowników 
ma swojego opiekuna. Ta relacja 
opiekun – młody pracownik jest 
wyjątkowa. Co szczególnie zysku-
ją młodzi pracownicy z tej możli-
wości nauki od opiekuna?

Relacja opiekun – młody pra-
cownik jest wyjątkowa tzn. trzeba 
po prostu z młodego człowieka wy-
dobyć jego talent, doradzać swoim 
przykładem i wiedzą, i w ten sposób 
pomóc w jak najszybszym opano-
waniu problematyki warsztatowo-

-montażowej. 
Młodzi ludzie zyskują bardzo 

dużo z tej możliwości. Korzystają 
z wiedzy i zaangażowania w wyko-
nywaniu procesów i wyzwań pro-

- ciąg dalszy
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Relacja opiekun – młody pracownik jest 
wyjątkowa tzn. trzeba po prostu z młodego 
człowieka wydobyć jego talent, doradzać swoim 
przykładem i wiedzą, i w ten sposób pomóc 
w jak najszybszym opanowaniu problematyki 
warsztatowo-montażowej. 

dukcyjnych, które nie należą do 
łatwych. Należy oprócz wiedzy 
praktycznej przekazywać im wiedzę 
teoretyczną oraz wprowadzać dys-
cyplinę, uczyć ich zaangażowania, 
sumienności, pracy bez konfliktów, 
odporności na stres jak również 
wzbudzać w młodym człowieku po-
czucie obowiązku i odpowiedzial-
ności. 

Po jakim czasie młody pracow-
nik może samodzielnie realizo-
wać zadania?

Jeśli pracownik posiądzie wyżej 
wymienione cechy to wówczas już 
po około pół roku może samodziel-
nie realizować zadania. 

Ilu młodych osób uczyło się od 
Pana?

Przez okres istnienia warsztatów 
szkolnych, to są 4 lata, uczyło się 

u mnie około 200 uczniów licząc 4 
uczniów tygodniowo. 

Z czego szczególnie jest Pan 
dumny biorąc pod uwagę Pana 
doświadczenie w pracy z młodymi 
pracownikami? 

Szczególnie dużą satysfakcję daje 
mi fakt, że na moim wydziale przez 

okres mojej kariery zawodowej wy-
kształciło się 8 brygadzistów oraz 
pracowników wiodących w prowa-
dzeniu brygady i realizacji zadań 
produkcyjnych zarówno w zakładzie 
jak i na delegacjach krajowych i za-
granicznych. 

Uczeń T. Kołek wraz z ślusarzem prowadzącym – panem D. Cwikiem 
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Wywiad redakcji Ogniwa z absol-
wentem Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Raciborzu, pracownikiem 
Tomaszem Kołkiem

Joanna Januszewska: Dlaczego zde-
cydował się Pan na naukę w przy-
zakładowej szkole w RAFAKO?

Tomasz Kołek: Wybrałem tę szko-
łę, ponieważ chciałem zostać spawa-
czem. Ten zawód pasjonował mnie 
już od dziecka. Liczę na to, że praca 
w zawodzie spawacza będzie w sta-
nie zapewnić mi gwarancję pracy 
i utrzymania. 

Czy spełniły się Pana oczekiwa-
nia względem nauki?

Tak zostały spełnione, ponieważ 
wszystkiego czego się nauczyłem 
przez 3 lata szkoły wykorzystuję 
obecnie w pracy zawodowej. Jako 
pracownik wydziału W3 od pierw-
szego lipca 2013 roku otrzymałem 
zadania ślusarskie i spawalnicze. 
Dzięki temu mogę cały czas podno-
sić swoje kwalifikacje. 

Co było trudnego w nauce za-
wodu?

Do dziś najtrudniejsze jest dla 
mnie bez wątpienia spawanie, po-
nieważ tego zawodu trzeba się uczyć 
przez długi okres czasu. Obserwuje 

swoich starszych kolegów podczas 
pracy, dzięki temu także się uczę. 
Nie wiem ile jeszcze będę musiał 
pracować by osiągnąć taki poziom 
jak oni. 

Co przyszło Panu z łatwością?

Teraz kiedy jestem już pełnoprawnym 
pracownikiem czuję się odpowiedzialny za 
wykonywaną pracę i wiem, że jeśli czegoś nie 
wykonam prawidłowo to ktoś z mojej brygady 
będzie musiał wykonać moje zadanie jeszcze 
raz. Ważna jest dla mnie ocena mojej pracy 
przez kolegów i brygadzistę dlatego staram się 
ją zawsze wykonywać poprawnie.

Przygotowanie teoretyczne oraz 
praktyki podczas których wykony-
wałem prace ślusarskie. Nie nastrę-
czały mi one problemów.

Po latach nauki rozpoczął Pan 
pracę w zawodzie. Jak to jest być 
już pełnoprawnym pracowni-
kiem?

Teraz kiedy jestem już pełnopraw-
nym pracownikiem czuję się odpo-
wiedzialny za wykonywaną pracę 
i wiem, że jeśli czegoś nie wykonam 
prawidłowo to ktoś z mojej brygady 
będzie musiał wykonać moje zada-
nie jeszcze raz. Ważna jest dla mnie 
ocena mojej pracy przez kolegów 
i brygadzistę dlatego staram się ją 
zawsze wykonywać poprawnie.

Jak dalej wyobraża sobie Pan 
swoją karierę zawodową?

Największy nacisk kładę na dalsze 
kształcenie się jako spawacz i z tym 
zawodem wiążę swoją przyszłość.

Brygadzista z uczniami
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Żyjemy w świecie, którym zawładnęła moda na bycie fit. Z chęcią sięgamy 
po porady ekspertów, którzy mówią nam jak ćwiczyć, co jeść i jak zyskać 
formę. Codziennie szukamy informacji, które pomogą nam w zrealizowaniu 
marzenia o świetnym zdrowiu, pięknej sylwetce i dobrym samopoczuciu. 
Przyznam się szczerze, że i ja poddałam się tej modzie…

Bądź Fit razem z 

Benefit
Systems

Pamiętacie jeszcze swoje zajęcia z wychowania fizycznego 
i niechęć jaka im towarzyszyła? Ilu z nas z uśmiechem na 
twarzy wręczało nauczycielowi, prowadzącemu owe zajęcia, 
zwolnienie lekarskie i z nieukrywanym zadowoleniem siadało 
na ławeczce „niedysponowanych”? Zapewne wielu… Dzisiaj 

natomiast prześcigamy się w znajdywaniu coraz to nowych miejsc, w któ-
rych możemy oddać się katorżniczej pracy rzeźbienia swojego ciała. A moż-
liwości mamy wiele, zaczynając od ćwiczeń na siłowni (również pod okiem 
wyspecjalizowanych trenerów), kończąc na rozmaitych zajęciach grupowych. 
Koszty, jakie ponosimy, w związku z zakupem karnetu uprawniającego nas 
do korzystania z dobrodziejstw klubów sportowych są coraz mniejsze. Dzięki 
dofinansowaniom z funduszu socjalnego naszej Spółki możliwym jest pozy-
skanie karty Benefit, która uprawnia jej posiadacza do bezpłatnego (w nie-
wielu tylko przypadkach za małą opłatą) wejścia na basen, siłownię, saunę, 
aerobik i wiele innych miejsc, w których będziemy mogli uprawiać sport bądź 
się relaksować. 

tekst:
Katarzyna KlIszKo specjalista ds. administracyjnych, pbg sa

P Osobiście, największą przyjem-
ność sprawiają mi zajęcia fitness. 
Wysiłek im towarzyszący pozwala 
zapomnieć o troskach, pozytywnie 
nastroić się do dalszych działań i co 
najważniejsze zgubić zbędne kilo-
gramy. W tym przypadku nie można 
mówić o monotonii, gdyż lista ofe-
rowanych zajęć jest długa. 

Dla zainteresowanych zamiesz-
czam na kolejnych  stronach małą 
ściągę przedstawiającą rodzaje ta-
kich zajęć (nie wyczerpuje ona tema-
tu, ale może okazać się pomocna dla 
osób zaczynających swoją przygodę 
z fitnessem).
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Osoby nieprzepadające za wysił-
kiem na siłowni, w kwestii relaksu 
i poprawy swojej kondycji i funkcjo-
nowania organizmu do dyspozycji 
mają jeszcze saunę, basen (zarówno 
pływanie jak i zajęcia fitness odby-
wające się w wodzie), grotę solną, 
lodowisko, ściankę wspinaczko-
wą, czy squasha. Bez znaczenia 
jest to gdzie się obecnie znajduje-
my, gdyż miejsc oferujących takie 

atrakcje jest coraz więcej. Możemy 
zadbać o siebie po pracy, prze-
bywając na urlopie nad morzem, 
w górach, czy będąc na delegacji 
w innej miejscowości. Za spra-
wą takich treningów zredukujemy 
tkankę tłuszczową, poprawimy 
wydolność organizmu, wzmocnimy 
system immunologiczny, oddecho-
wy i krwionośny, upiększymy swoją 
sylwetkę i w końcu odejmiemy so-
bie lat! 

Aby jednak szybciej osiągnąć 
upragniony efekt nie zapominajmy 
o diecie – i nie mam tu na myśli 
głodzenia się! Odpowiedni, zbilan-
sowany posiłek to podstawa zdrowe-
go życia. Codziennie wypijane 2 litry 
płynów, zredukowanie ilości spoży-
wanych tłuszczy, włączenie do swo-
jej diety wielu warzyw, owoców oraz 
ryb, produktów pełnozbożowych, 
unikanie soli i przede wszystkim 
rozkoszowanie się smakiem z pew-
nością pozwoli nam na poprawienie 
kondycji. Rozłóżmy nasze posiłki 
na kilka mniejszych w miejsce 
spożywania trzech głównych 
dań, a ostatni z nich zjadajmy 
nie później niż na dwie godziny 
przed snem. Dzięki stosowaniu się 
do tej prostej zasady oszukamy tro-
chę nasz organizm. Dlaczego? Otóż, 

Dzięki dofinansowaniom z funduszu socjalnego 
naszej Spółki możliwym jest pozyskanie karty 
Benefit, która uprawnia jej posiadacza do 
bezpłatnego (w niewielu tylko przypadkach 
za małą opłatą) wejścia na basen, siłownię, 
saunę, aerobik i wiele innych miejsc, w których 
będziemy mogli uprawiać sport bądź się 
relaksować. 

ABt: ćwiczenia skoncentrowane 
na wzmacnianiu dolnych partii 
ciała – brzucha, pośladków i ud. 

BODY SHAPe: zajęcia o średniej 
intensywności z użyciem 
hantli, piłek itp. wzmacniające 
wszystkie partie ciała, 
modelujące całą sylwetkę.

FitBALL: zajęcia wzmacniające 
z wykorzystaniem piłek różnej 
wielkości, ujędrniające mięśnie 
całego ciała, wspomagające 
rzeźbienie pięknej sylwetki. 

PiLAteS: zajęcia mające na 
celu wzmocnienie mięśni 
brzucha, dolnej części 
grzbietu i pośladków. Pilates 
to połączenie jogi, baletu 
i ćwiczeń izometrycznych, 
w związku z czym wysmukla 
i ujędrnia sylwetkę.

zUmBA: zainspirowane 
latynoskimi rytmami połączenie 
tańca i aerobiku. Proste kroki 
taneczne, nieskomplikowane 
kombinacje ruchów 
i porywająca muzyka stwarzają 
niesamowitą atmosferę 
zabawy!

JOGA: ćwiczenia wzmacniająco-
rozciągające poprawiające 
elastyczność i gibkość 
wszystkich grup mięśniowych, 
pomagające jednocześnie 
zrelaksować się i wyciszyć.

SPINNING: rytmiczna jazda 
przy muzyce na rowerze 
stacjonarnym pod dyktando 
instruktora, ukierunkowana 
na poprawę wydolności 
i wytrzymałości tlenowej, 
mająca na celu efektywne 
spalanie tkanki tłuszczowej.
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podczas głodówek, lub rzadkiego 
spożywania jedzenia dajemy sygnał 
naszemu organizmowi do rozpoczę-
cia magazynowania tłuszczu, jako 
substancji zapasowej. Za sprawą 
takiego działania nasza waga nie 
spadnie, a wręcz uzyskamy skutek 
odwrotny. Jeśli natomiast syste-
matycznie będziemy dostarczać 
mu substancji odżywczych, nasz 
organizm będzie je spalał na bieżą-

Aby szybciej osiągnąć upragniony efekt nie 
zapominajmy o diecie – i nie mam tu na myśli 
głodzenia się! Odpowiedni, zbilansowany 
posiłek to podstawa zdrowego życia. 

co, a dodatkowe kilogramy się nie 
pojawią. 

Wśród nas jest wiele osób, któ-
rym natłok codziennych obowiąz-
ków nie pozwala na odwiedzenie 
klubu fitness. W takim przypadku 
dobrym rozwiązaniem są ćwicze-
nia wykonywane w domu ze swo-
im osobistym instruktorem! Jest 
to możliwe dzięki zamieszczanym 
w Internecie filmom, na których 

profesjonalni instruktorzy fitness 
podpowiadają jak ćwiczyć. Wśród 
nich jest Mel B, czy Ewa Chodakow-
ska, o której fenomenie już chyba 
każdy z nas słyszał. Otóż stworzyła 
ona swój program ćwiczeń, który 
zaprezentowała na wspomnianych 
filmach. Chodakowska motywuje do 
ćwiczeń podczas występów w tele-
wizji śniadaniowej, w swojej książce 
lub udzielając porad na portalach 
społecznościowych. Wykorzystuje 
do tego każdą sposobność. Kobie-
ty (oraz coraz częściej mężczyźni) 
zamieszczają na jej profilu efekty 
swojej metamorfozy, którą zawdzię-
czają właśnie jej ćwiczeniom. Do 
osiągnięcia sukcesu wystarczy jedy-
nie 45 minut codziennego wysiłku. 
No i jeszcze trochę uporu, motywa-
cji i systematyczności.

Niezbędne element zdrowej diety – świeże zioła
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Szukając naj-
lepszych roz-
wiązań do pro-
ponowanych 
w tym zakresie 

zmian, wraz z panem Wojciechem 
Byczkowskim dyrektorem ds. za-
kupów, umów i kontroli uznaliśmy, 
że najkorzystniejsza dla firmy bę-
dzie praca na żywym organizmie, 
już funkcjonującym w rodzimej 
branży. Podstawą naszych działań 
była zatem myśl wykorzystania 
najlepszych praktyk zakupowych 
z obu obszarów.

Postawiliśmy na efekt synergii 
i wykorzystanie tzw. „lessons lear-
ned”, licząc na szczere podpowie-
dzi i obiektywną opinię do zare-
komendowanych dla spółki zmian. 
W Rafako uderzyła nas szybka re-

Efekt

tekst:
KInGa rolnIK koordynator projektu, inżynier budowy, pbg sa

w

SynerGii
W ramach zadania optymalizacji funkcji zakupo-
wych w PBG SA, będącego częścią restrukturyzacji 
firmy, miałam okazję współpracować w ostatnich 
miesiącach z wieloma osobami zarówno z PBG, 
jak i Rafako.

- wspólna praca PBG z RAFAKO

akcja ze strony pana Tomasza Cier-
pickiego – dyrektora ds. zakupów, 

„zero” problemów z wizytą z dnia 
na dzień, chęć współpracy i prawie 
natychmiastowe odpowiedzi na 
maile zawierające po kilkanaście 
pytań. 

Szereg spotkań przebiegł miło 
i rzeczowo, a uzyskane odpowie-
dzi umożliwiły analizę procesu 
oraz porównanie go z naszym 
stanem aktualnym i planowa-
nymi zmianami. Brak odstępstw 
od procedur, brak dróg na skróty, 
ład i porządek w ścieżce obiegu 
i zatwierdzania dokumentów 
to cechy, których musimy się 
uczyć. My ze swej strony możemy 
z kolei pochwalić się umiejętno-
ścią przyspieszania zadań, nawy-
kiem dopytywania o oczekiwane 

dane, szczegółową analizą wybo-
ru dostawcy i kontrolą budżetów 
na każdym etapie realizacji za-
mówienia / umowy.

Dziś, pomimo odmiennej struk-
tury, kultury pracy, procedur i spo-
sobów ich realizacji, każda ze stron 
może zaimplementować te najlep-
sze, już sprawdzone i przetestowa-
ne metody działań, jednocześnie 
nieustannie doskonaląc swoje 
dotychczasowe utarte schematy. 
Dzięki połączeniu wypracowa-
nych przez lata praktyk obu firm, 
możemy uzyskać zwielokrotnio-
ne korzyści i uniknąć powtarza-
nia tych samych błędów. Uczmy 
się zatem od siebie, nie zamykaj-
my się na nowe doświadczenia, 
a efekt synergii sprawi, że 1+1 
będzie > 2.
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Teraz chcę poruszyć 
sprawy wspólnego 
portfela. Oczywiście 
w aspekcie dużego 
przedsiębiorstwa, 
które skupia szereg 

firm „córek”. W tak dużym zespole 
istnieje silne współzawodnictwo 
między członkami i to jest mniej 
atrakcyjna forma niż ścisła współpra-
ca ze sobą na wszystkich platformach 
działania, od finansów (wspólny 
portfel), wykonawstwo, ekonomika, 
do myśli technicznej włącznie.

Zakłada się, że silne współzawod-
nictwo prowadzi do napięć i kon-
fliktów, których w efekcie trudno 
uniknąć. 

Uczmy się od siebie, wykorzy-
stujmy dobre wzorce i starajmy się 
wprowadzić je w życie. 

Wspólne rozwiązywanie proble-
mów wyzwala nawyk pomocy, od-
ruch współpracy.

Warto uczyć się od lepszych 
podpatrywać ich styl i adaptować 
to co wartościowe. Tak rozumu-
jąc nie mamy problemu poma-
gać innym, bo ten inny a jednak 

„swój” może pomóc w przyszłości 
Tobie. 

tekst:
ryszard lewIcKI zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych, pbg sa

t

Nigdy w swych artykułach nie poruszałem spraw finansowych. To było 
dla mnie tabu. Pamiętam, że kiedyś napisałem jednak artykuł o „czystych” 
rękach. Stwierdziłem, że jeżeli ktoś raz weźmie „lekki” pieniądz to już równia 
pochyła. Na zasadzie lekko przyszło, lekko poszło.

Chcąc zobrazować to, co chcia-
łem w artykule uwypuklić posłużę 
się dwoma przykładami.

Nasi pra pra pra dziadowie, żeby 
przeżyć musieli działać w grupie, 
w której był ściśle określony po-
dział pracy. Kobiety wychowywały 
dzieci, gotowały strawę i utrzymy-
wały ognisko domowe, takie pra We-
stalki. Mężczyźni polowali, uprawiali 
rolę, wyrabiali pierwsze narzędzia. 
Te wspólnie wytwarzane dobra były 
dzielone i korzystali z nich, Ci którzy 
należeli do tej społeczności.

Drugi przykład jest nam bliższy – 
to rodzina. Żeby mogła egzystować 
musi mieć środki na życie. W naszej 
społeczności przyjął się zwyczaj 
jednego portfela, w miarę potrzeb 

to rodzina z niego korzysta. W dobrze 
prosperującej rodzinie ten system 
działa znakomicie. Nie ma znacze-
nia hierarchia, wysokie zarobki czy 
indywidualne potrzeby, portfel jest 
jeden i dwie strony w sposób uczciwy 
czerpią z niego środki na egzystencję.

Przenosząc te przemyślenia na 
działalność dużych przedsiębiorstw 
to idea i cel jest zawsze ten sam. Brat 
musi pomagać bratu, siostra siostrze 
i od tego nie ma ustępstw. Każda pry-
wata to niezdrowe współzawodnictwo. 
Chęć samowoli w konkluzji doprowa-
dzi do katastrofy pomimo początkują-
cego sukcesu, takie są prawa ekonomii. 
Kończąc przytoczę znany truizm: 

„zgoda buduje – niezgoda rujnuje” 
nic dodać nic ująć – samo życie. 

Wąż w kieszeni

Zaufany pracownik PBG SA. Obecny w Grupie 

PBG od samego początku jej powstania. Kiedyś 

w telefonie zaufania leczył złamane serca 

nieszczęśliwie zakochanym. Dziś na łamach 

Ogniwa w stałej rubryce Rylew (Ryszard Lewicki) 

dzieli się z czytelnikami swoimi refleksjami i trochę 

z przymrużeniem oka ukazuje ważne i czasem 

trudne wyzwania przed którymi stoi Grupa 

Kapitałowa PBG.
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Spółka PBg to firma rodzinna ze względów na histo-

rię powstania, ale także atmosferę w niej panującą. 

Pracownicy dzielą się ze sobą ważnymi wydarzeniami 

ze swojego życia takimi jak ślub czy narodziny dzie-

ci. W naszym wewnętrznym biuletynie publikujemy 

zdjęcia par młodych oraz małych pociech. W ubiegłym 

wydaniu Ogniwa zaprosiliśmy czytelników do udziału 

Rodzina
konkurs fotograficzny

w konkursie fotograficznym pt. „rodzina”. Nie brako-

wało zgłoszeń pięknych rodzinnych fotografii. Poniżej 

przedstawiamy laureatów konkursu.

• Anna rajewicz, I miejsce

• magdalena Dachtera, II miejsce

• Joanna Sterczewska, III miejsce

I miejsce – Anna Rajewicz

III miejsce – Joanna Sterczewska II miejsce – Magda Dechtera
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HoFmanaooKo

Nasze pociechy
Nasz kolega Sebastian 

Kłobuszyński (PBg SA) 

został szczęśliwym tatą! 

Serdecznie gratulujemy 

małej pociechy i życzymy 

jej beztroskiego 

dzieciństwa a rodzicom 

wspaniałego rodzicielstwa!

Miłosz - syn Karoliny i Sebastiana urodzony 8 lipca 2013 r.

Piotr Hofman, pracuje w PBG 

Erigo jako kierownik biura 

zarządu. Z zamiłowania jest 

rysownikiem. Jego prace 

wystawiane były na wernisażach 

w PBG Galery a od 2008 roku 

rysunki gościnnie pojawiają się 

w Biuletynie Korporacyjnym 

Grupy Kapitałowej PBG SA. 
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Krzyżówka

1. Jeden z członków społecznego 
komitetu budowy kortu teniso-
wego z Rafako – Henryk…

2. Połączenie tańca latyno i aero-
biku

3. Siedziba Ogniska TKKF
4. Karta, która uprawnia do bez-

płatnego korzystania z ośrodków 
sportowych

5. Jak nazywała się pierwsza 
odsłona konkursu fotograficz-
nego? „… w obiektywie”

6. Najważniejsze jachty klubu 
żeglarskiego przy Rafako.

7. Klub, który przygotował regaty 
na jeziorze Kierskim.

8. CSR – Społeczna… biznesu
9. Zgoda buduje, niezgoda…

10. Biuletyn korporacyjny Grupy 
PBG

11. Debata z dnia 23 sierpnia 
nazwana jako Okrągły Stół… 
Węglowej

12. Trzecia zasada zmian: „komu-
nikuj zmiany… i otwarcie”

13. Zjazd Klubu…, w którym 
uczestniczyła pani Dobrochna

14. Metoda małych…, która pozwa-
la przybliżyć cel

15. How do you say: „Życzę Ci 
miłego dnia” in english?

Na trzy pierwsze osoby, które prześlą do nas hasło główne krzyżówki czekają nagrody. Rozwiązanie 

przesyłajcie na adres redakcja@fundacjapbg.pl. Jak rozwiązać krzyżówkę? Słowa, które znacie, 

wpiszcie w poziomie. Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie – hasło krzyżówki. 

1.

2.

3.

4.   

5.

6.   

      7.

8.

9.   

10.   

    11.

12.

13.                   

 14.

     

15.

opracowanie:
Joanna Gościńska specjalista ds. kadr, pbg sa



Zachęcamy do lektury 
specjalnego dodatku 

do aktualnego, 
wrześniowego numeru 

biuletynu Ogniwo!

Polecamy wydanie 
papierowe lub wersję 

elektroniczną dostępną na 
stronie Grupy PBG:

dodatek 
specjalny

http://www.pbg-sa.pl/spolka/
biuletyn-korporacyjny.html
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