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Przemówienie Prezesa Zarządu PBG 
Jerzego Wiśniewskiego:
• podsumowanie roku 2011
• strategia Grupy PBG na lata kolejne

Asy w Grupie PBG

…Rok 2011 to olbrzymie budowy, wyzwania i związane z tym 
ryzyka - ale na tym polega ta branża…dziękuję za wielkie 
budowy roku 2011 realizowane w trudnych warunkach…

…Wydarzeniem było włączenie do Grupy PBG spółki 
Rafako… Powiązanie kapitałowe Grupy z tą spółką jest dla 
nas priorytetowe. Jednak pozyskanie Rafako wiązało się  
z wydaniem bardzo dużej kwoty pieniędzy - w przeciągu 
jednego roku musieliśmy wydać 500 mln zł…

…W 2012 roku Grupę PBG czekają przegrupowania…
Przenosimy w sposób ewolucyjny naszą aktywność z rynku 
nisko marżowego, w którym projektów jest coraz mniej  
w perspektywiczny rynek energetyczny…

…Plany mamy ambitne, proszę więc Was o cierpliwość  
i wsparcie w roku 2012 i w latach kolejnych, a za włożony 
trud zarówno w rozwój osobisty, jak i całej Grupy PBG bardzo 
Wam wszystkim serdecznie dziękuję…
[cytaty pochodzą z przemówienia Prezesa Jerzego Wiśniewskiego, które w całości 
publikujemy na s.2]
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Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie udało się nam być tutaj 
dzisiaj razem. Myślę, że Wasza obecność jest wyrazem tego, że 
chcecie się spotkać, wymienić poglądy, zobaczyć co zrobiliśmy  
i usłyszeć co się będzie działo w przyszłości.
Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Grupy PBG, zarówno wykonawstwu, 
jak i obszarom wsparcia, za ciężką pracę, zaangażowanie i lojalność.
Chciałbym podzielić się z Wami jak Zarząd PBG postrzega rok 2011, 
jakie były najważniejsze wydarzenia, którymi możemy się pochwalić, 
ale z których możemy wyciągnąć także wnioski. Powiem też jakie 
Zarząd poczynił przygotowania, żebyśmy w tych trudnych czasach 
poradzili sobie w latach kolejnych. 

PODSUMOWANIE ROKU 2011
Dziękuję za Stadion Narodowy 
Bardzo dziękuję wszystkim budowniczym Stadionu Narodowego, 
szczególnie Jackowi Przybylakowi, Jackowi Kucybale, Jarkowi 
Lorencowi i Maciejowi Szcześniewskiemu. 
Najważniejsza inwestycja roku 2011, budowana pod presją polityczną 
nie tylko regionu, ale również całej Polski i można powiedzieć, że też 
Europy. Stadion Narodowy jest pomnikiem współczesności i kultury, 
zachęcam do jego obejrzenia. To bardzo dobry, niepowtarzalny 
projekt, najlepsze materiały i technologia. 
Realizacja kontraktu nie przebiegała łatwo. Media żywiły się wszystkimi 
złymi wieściami ze stadionu, zrzucając odpowiedzialność na Wykonawcę. 
Opowiadam o tym dlatego, żeby podkreślić jak ogromny wysiłek trzeba 
włożyć, aby zbudować najważniejszą arenę na EURO 2012. Budowa 
stadionu miała wpływ na całą Grupę PBG, dlatego że jakiekolwiek 
problemy z jej wykonaniem przeniosłyby się na wszystkie inne realizacje.  

Dziękuję za Stadion w Gdańsku
Gratuluję całemu zespołowi z Gdańska, Markowi Surmacewiczowi, 
ale przede wszystkim Jerzemu Ciechanowskiemu. 
Budowa gdańskiej areny to w mojej ocenie wydarzenie roku 2011, bo 
realizowana była w trudnym klimacie politycznym i nagonce medialnej. 
Odbiór obiektu odbywał się nadzwyczaj "starannie". Jestem przekonany 
(chociaż pewnie moja ocena jest subiektywna), że nie zasłużyliśmy na 
tego typu procedury odbioru obiektu. Jeszcze raz dziękuję całemu 
zespołowi za dochowanie wyniku na koniec kontraktu w takiej formule, 
żebyśmy nie wyszliśmy z jego realizacji „poobijani”.

Dziękuję za innowacyjność
Innowacyjność to nasza specjalność. Chciałbym podziękować 
załodze Hydrobudowy Polska, szczególnie Radkowi Kropiwnickiemu, 
za technologię zbiorników na Terminalu - jest to specjalizacja, która 
w energetyce będzie miała swoje zastosowanie. 
O drugiej takiej innowacji możemy mówić przy okazji wygranego 
przetargu na Tunel pod Martwą Wisłą (wartość tego kontraktu wynosi 
720 mln zł netto, a wykonamy go w ciągu 36 miesięcy), za który 
dziękuję Markowi Gaertigowi, ale także Radkowi, którego wsparcie 
w tym projekcie jest nieocenione.
Podsumowując, rok 2011 to olbrzymie budowy, wyzwania i związane  
z tym ryzyka - ale na tym polega ta branża – albo się bardzo dużo traci 
albo się bardzo dużo zyskuje. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję 
za wielkie budowy roku 2011 realizowane w trudnych warunkach. 

Strategia wejścia Grupy PBG w energetykę
Obserwując to, co się dzieje w Polsce i w Europie, dostrzegliśmy, że 
rynek energetyczny zdecydowanie się krystalizuje, a topnieje rynek 
dużych kontraktów infrastrukturalnych.  Dlatego trzy lata temu Zarząd 
PBG podjął decyzję o znalezieniu miejsca dla Grupy w energetyce. 
Początki były trudne, wiele podmiotów, w tym konkurencja patrzyła 
z lekceważeniem na nasze plany. Dzisiaj jesteśmy zaangażowani  
w przetargach energetycznych na kwotę ok. 50 miliardów złotych. 
Wartości jednostkowe i ilościowe na tych kontraktach są niebywałe - od 
dawna żadna branża nie dawała takich możliwości jak energetyka. 
Wydarzeniem roku 2011 było włączenie do Grupy PBG spółki Rafako. 
Nie widziałem dla nas miejsca w energetyce bez technologii, dlatego 
powiązanie kapitałowe Grupy z tą spółką było dla nas priorytetowe. 
Pozyskanie Rafako wiązało się jednak z wydaniem bardzo dużej kwoty 
pieniędzy - w przeciągu jednego roku musieliśmy wydać ok. 500 milionów 
złotych. Przygotowanie planu finansowania, oraz pozyskanie gotówki to 
zasługa, talent i wielki wysiłek Prezesa Przemka Szkudlarczyka i jego zespołu.
Wysiłek, jaki włożyliśmy, by przeprowadzić akwizycję, nie ułatwił życia 
na funkcjonowaniu operacyjnym, natomiast dał nam wielką szansę 
w perspektywie długoterminowej.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ
W 2012 roku Grupę PBG czekają przegrupowania, outsourcingi, a także 
sprzedaże niektórych aktywów. Przenosimy w sposób ewolucyjny naszą 
aktywność z rynku nisko marżowego, w którym projektów jest coraz mniej, 
a konkurencja jest wysoka, w perspektywiczny rynek energetyczny. 
Dajemy sobie trochę czasu, by na nowo uporządkować kompetencje 
spółek w ramach Grupy w taki sposób, by mogły weprzeć wykonawczo 
Rafako. Patrząc na strategię, dla spółek z Grupy PBG rysuje się bardzo 
ciekawa perspektywa. Energomontaż ma swoje „pięć minut”, PBG 
upatruje swojej szansy w blokach gazowo-parowych, czyli obszarze, 
w którym świetnie się czuje i odnajduje. Wchodzimy w bardzo stabilne, 
ciekawe projekty i do tego dobrze płatne. Reasumując, myślę, że przy 
tym potencjale jaki mamy, backlog w Grupie powinien osiągnąć 
poziom 15 miliardów złotych.

Plan jest taki, by w przeciągu roku do dwóch lat odbudować pozycję 
PBG sprzed trzech lat. Chcemy szukać swojego miejsca za granicą, 
bo musimy pamiętać, że energetyka w Polsce też nie będzie wieczna.
Jak zorganizować pieniądze, by wcielić plany w życie? Zaciskamy 
pasa, dbamy więc w swoich zespołach o każdą złotówkę. Ponadto 
powołujemy strukturę do zarządzania aktywami, które nie należą do 
naszego core-biznesu. Planujemy stopniowo sprzedać te aktywa,  
w tym spółki i nieruchomości, które zaznaczyły swoją obecność w całym 
okresie 18-letniego rozwoju Grupy, ale tak jak mówiłem wcześniej, dziś 
jesteśmy już w innym miejscu. Spółki te nadal będą współpracować  
z Grupą PBG, tak jak to jest chociażby w przypadku Infry, czy Miko-Techu, 
realizując mniejsze kontrakty.

Plany mamy ambitne, proszę więc Was o cierpliwość i wsparcie w roku 
2012 i w latach kolejnych, a za włożony trud zarówno w rozwój osobisty, 
jak i całej Grupy PBG bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. 

Fragmenty przemówienia Prezesa Zarządu PBG, Jerzego Wiśniewskiego, 
wygłoszone 27 stycznia 2012 r. na Politechnice Poznańskiej  

podczas Noworocznej Gali Grupy PBG.

Jerzy
Wiśniewski
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Wsparcie kontraktów

Menedżer rokuAsy w Grupie PBG i Nominowani 2011

Kontrakty

Nagrody specjalne
Bożena Ciosk - z-ca dyrektora ds. finansowych (PBG) 
Największy sukces 2011 roku to organizacja finansowania 
największych kontraktów i akwizycji Grupy Kapitałowej. 
Prywatnie  – skromna osoba z niezwykłym poczuciem humoru.

Jacek Przybylak - dyrektor kontraktu  
Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie 

Dyrektor Kontraktu „Budowa Stadionu  
w Warszawie”. AS Grupy PBG przyznany za 
dużą wiedzę, kompetencje kierownicze oraz 
dużą odporność psychiczną we współpracy 
zarówno z Zamawiającym, jak i z naszym 
Konsorcjantem
(http://bvortal/category/show/id/93).

Od lewej: 
Sławomir Ficek, Andrzej Szultka, Bożena Ciosk (fotomontaż), Eugenia Bachosz, Jerzy Ciechanowski, Jerzy Wiśniewski, 
Przemysław Szkudlarczyk (fotomontaż), Marek Surmacewicz (fotomontaż), Magdalena Szymańska, Jacek Głowacki, 

Leszek Filipiak, Bogusław Gajewski, Małgorzata Wiśniewska, Marek Powała (fotomontaż), Piotr Głowacki, 
Jacek Przybylak, Rafał Rein, Jacek Fiuk, Mariusz Łożyński, Tomasz Tomczak.

Chcieliśmy przedstawić Państwu wszystkich nagrodzonych (część Asów nie mogła wziąć udziału w uroczystości),  
dlatego pozwoliliśmy sobie na mały fotomontaż

Pozyskane kontrakty
Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku  
To nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju. Liczący 1370 
metrów tunel, będący częścią Trasy Słowackiego będzie 
zarazem najdłuższym tunelem drogowym i jedynym 
podwodnym w Polsce.

Zakończone kontrakty
PGE Arena w Gdańsku
Wybudowaliśmy jedną z najpiękniejszych (w ocenie inter-
nautów) polskich aren piłkarskich szykowanych na Euro 
2012. Więcej informacji o tym stadionie znaleźć można  
w naszych biuletynach korporacyjnych 
(http://bvortal/category/show/id/93).

Dobra robota na kontrakcie
Bogusław Gajewski - z-ca dyrektora kontraktu LNG
Za wzorcowe  wykonanie nowatorską technologią w rekor-
dowo krótkim czasie - 2 zbiorników na LNG w Świnoujściu  
(„Ogniwo”, wydanie specjalne nr 9, 2011).

Firma Roku 2011
Hydrobudowa Polska
Za szczególny wkład w realizację inwestycji związanych z przygotowaniem do 
Euro 2012 w Polsce spółka Hydrobudowa Polska zdobyła tytuł "FIRMA ROKU 2011" 
przyznaną przez Polski Klub Biznesu. (Ogniwo nr 4, 2012).

AS współpracy
Jacek Fiuk
Po raz pierwszy w historii Asów przyznany został tytuł - AS WSPÓŁPRACY, który trafił do 
dyrektora Kontraktu Autostrada A1 - Jacka Fiuka. Otrzymał on najwięcej zgłoszeń 
od kolegów i koleżanek z różnych spółek. Człowiek, który cieszy się bardzo dużą 
popularnością, uznaniem i sympatią współpracowników. 

Super AS 
Przemysław Szkudlarczyk
Za całokształt pracy na korzyść Grupy PBG, a w szczególności za przygotowanie 
i przeprowadzenie w 2011 r. niewiarygodnie skomplikowanej transakcji nabycia 
udziałów w spółce RAFAKO.

AS Asów
Małgorzata Wiśniewska 
As Asów dla  Małgorzaty Wiśniewskiej jako założyciela spółki PBG nadany w trakcie 
uroczystości 18-lecia PBG, spółki matki Grupy PBG, za wieloletnie łączenie pracy 
z pasją i pasji z pracą z wyszczególnieniem za zarządzanie spółką i wspieranie jej 
rozwoju oraz wdrażanie wypracowanych standardów w całej Grupie Kapitałowej, 
promowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenie  
w organizacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania, tworzenie przyjaznej kultury 
organizacyjnej, działania sprzyjające poprawie komunikacji,  promocję wizerunku 
spółek jako Grupy odpowiedzialnej społecznie i wspieranie osób, instytucji, projektów, 
które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe.

ASYW
Grupie PBG
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