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B
od redakcji
Drodzy czytelnicy! Przed Wami pierwszy numer „Ogniwa” w 2012 roku, roku, 
w którym PBG obchodzi 18 lat swojego istnienia. „Pełnoletność” Firmy, w któ-
rej pracujemy skłania do refleksji.

Na czym polega wyjątkowość aktualnego położenia PBG i całej Grupy? Na 
tym, że idziemy cały czas, nieprzerwanie od 18 lat do przodu. Że podejmujemy 
wyzwania, sięgamy po coraz bardziej skomplikowane zadania, które często 
realizujemy po raz pierwszy w historii spółki.

Nie boimy się odpowiedzialności. Spółki z Grupy PBG zbudowały Stadion 
Narodowy, Stadion PGE Arena, Stadion Poznaniu, czyli trzy obiekty sportowe 
z czterech budowanych na EURO 2012. Konsorcjum z udziałem spółki z Grupy 
PBG buduje pierwszy w Polsce Terminal LNG mający znaczenie dla bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy obecni także w innych, ważnych 
dla polskiej infrastruktury obszarach: budujemy autostrady, modernizujemy 
tłocznię gazu czy najnowocześniejsze zakłady utylizacji odpadów.

Wchodzimy również na rynek energetyczny, w naszej Grupie znalazły 
się Energomontaż-Południe czy też tak znana na całym świecie marka jak 
RAFAKO SA.

Realizacja tych wszystkich zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia organi-
zacyjnego. Nie byłoby możliwe odniesienie sukcesu bez wsparcia administra-
cji, służb IT, controllingu czy księgowych. Każdy z nas ma wpływ na to, czym 
jest teraz PBG. 

Początek roku to w naszej Firmie czas podsumowań i przywołania najważ-
niejszych wydarzeń roku poprzedniego; temu służy odbywająca się już po raz 
drugi Noworoczna Gala w Grupie PBG.

Życzę nam wszystkim, aby takich „pozyskanych kontraktów”, takich „do-
brych robót na kontrakcie” i „menedżerów roku”, słowem Nominowanych 
i Asów w Grupie PBG z roku na rok przybywało!

Zapraszam do lektury, 
Joanna Skałuba
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„Ogniwo” – Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG, styczeń 2012, nr 4 (170)
„Ogniwo” kontynuuje tradycję firmowych wydawnictw PBG: „Piecobiogazetka” (1997–2003), „PBG Info” (2004), 
„PBG Wiadomości”(2005–2009), „Nasza Grupa = Twój sukces – Biuletyn Korporacyjny Grupy Kapitałowej PBG” 
(2008–2010). W nawiasie podajemy historyczną numerację od 1. numeru z 1997 roku.
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro po-
siadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany zgodnie z 
normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, Claro 
podlega całkowitemu recyklingowi. Certyfikaty PEFC i ISO 
14001 wiążą się z przestrzeganiem podczas produkcji norm 
środowiskowych i ograniczaniu negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość kopio-
wania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów i zdjęć 
dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest ograniczona 
do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
zmian w nadesłanych tekstach.
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Nasza strategia od dawna nastawiona jest na perspektywy po 2012 roku, o którym 
tyle się mówi. W Polsce często demonizuje się okres dla budownictwa po Euro 2012. 
W przyszłym roku, gdy zabraknie chociażby kontraktów stadionowych, nie nastąpi 
dla nas koniec świata. Mamy plan rozwoju Grupy, wychodzimy naprzeciw zmianom 
na rynku.

Strategia

Przede wszystkim osiągnęliśmy 
pierwszy kamień milowy na drodze do 
wejścia Grupy PBG w energetykę – prze-
jęcie spółki Rafako. Od listopada 2011 
roku objęliśmy pełną kontrolę nad raci-
borską spółką. 

Włączenie Rafako do Grupy Kapitało-
wej PBG to wielki sukces w naszej stra-
tegii energetycznej. Można powiedzieć, 
że jesteśmy w komplecie, gdyż posia-
danie Rafako w praktyce oznacza udział 
Grupy w każdym większym przedsięwzię-
ciu energetycznym w Polsce.

Myślimy też o ekspansji zagranicznej 
w energetyce – Rafako już było uczestni-
kiem różnych projektów zagranicznych. 
Dzisiaj tworząc wspólną strategię wyjścia 
poza granice Polski, mamy nadzieję czer-
pać w przyszłości znaczące przychody. 

Po włączeniu Rafako, Grupa Kapitało-
wa PBG z całą pewnością będzie jedną 
z największych grup budowlano-energe-
tycznych w Europie i z wielką satysfakcją 
mogę powiedzieć, że będzie ona znajdo-
wała się w polskich rękach. 

Priorytet – zmniejszenie 
zadłużenia

Chcemy koncentrować oddziały, podję-
liśmy działania mające doprowadzić do 
sprzedaży zbędnych aktywów, które nie 
są związane z głównymi obszarami dzia-
łalności Grupy. Dotyczy to również zbęd-
nych nieruchomości. Ambicją Zarządu 
jest zmiana cash-flow, dlatego będziemy 
stopniowo odchodzić od projektów o sła-
bych przepływach finansowych na rzecz 
projektów, które się bardzo ciekawie ry-

sują, chociażby tych związanych z ochro-
ną przeciwpowodziową.

Obniżenie kosztów stałych

Redukcja zadłużenia możliwa poprzez 
obniżenie kosztów stałych w Grupie. 
Chcemy to osiągnąć poprzez synergię 
pomiędzy poszczególnymi podmiota-
mi. W Rafako skupimy wszystkie obszary 
związane z energetyką, a w PBG z ropą 
i paliwami. Dużo do zrobienia pod wzglę-
dem kosztów pozostaje w Hydrobudowie 
Polska, w której będziemy konsolidować 
nasz potencjał budowlany. 

Rola Rafako w Grupie PBG

Rafako i spółki energetyczne z Grupy 
PBG będą ze sobą ściśle współpracować. 
Na początek stawiamy na budowanie po-

Grupy

wiązań osobowych, tworzenie zespołów. 
Chcielibyśmy, by prezes Rafako Wiesław 
Różacki zasiadł w  Radzie Nadzorczej 
Energomontażu. W  dalszej kolejności 
możliwe jest przejęcie tej spółki przez 

Rafako. Jest za  wcześnie, by rozważać 
możliwe warianty mariażu.

Dziś Rafako to przede wszystkim fir-
ma mająca wszelkie kompetencje i refe-
rencje, by być generalnym wykonawcą 
projektów energetycznych. Chcemy bu-
dować nasze energetyczne ramię wokół 
tej spółki. Racibórz stanie się energetycz-
nym centrum naszej Grupy.

Kontrakty gazowe

Obok projektów energetycznych PBG 
planuje w najbliższym czasieu czestni-
czyć w przetargach dotyczących budowy 
gazociągów dla Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System. Niedawno 
otwarto oferty w pierwszym z serii tego 
typu przetargów, jednak oferta złożona 
przez PBG okazała się najdroższa.

Włączenie Rafako do Grupy 
Kapitałowej PBG to wielki 
sukces w naszej strategii ener-
getycznej. Można powiedzieć, 
że jesteśmy w komplecie, gdyż 
posiadanie Rafako w praktyce 
oznacza udział Grupy w każ-
dym większym przedsięwzię-
ciu energetycznym w Polsce.

Pierwszy gazociąg był jednym z naj-
trudniejszych do przygotowania; podeszli-
śmy do niego ostrożnie. Przygotowujemy 
się do kolejnych odcinków. Liczymy na 
pozyskanie minimum 1 – 2 kontraktów na 
gazociągi.

Fragment tekstu Prezesa Jerzego Wiśniew-

skiego opublikowany w całości w broszurze 

omawiającej wyniki finansowe Grupy PBG 

w III kwartale 2011 roku:

(http://bvortal/article/show/id/6460).

http://bvortal/article/show/id/6460
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Wiadomości
GRUPA PBG

POZYSKANE KONTRAKTY

7 lutego 2011

Konsorcjum firm w składzie: Hydrobudo-
wa 9, KWG, Hydrobudowa Polska zawarło 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji w Gnieźnie umowę na moder-
nizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 39 
mln 323 tys. 100 zł, a termin jego realiza-
cji przypada na 31 grudnia 2013 r.

W imieniu Lidera Konsorcjum – Hydro-
budowy 9 – umowę podpisali członkowie 
zarządu spółki: Maciej Klimacki i Ryszard 
Lindner, a w imieniu PWiK prezes Jan Le-
wandowski.

Inwestycja, w połowie współfinanso-
wana przez Unię Europejską, powstanie 
w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko”.

11 marca 2011

Konsorcjum firm w składzie: HYDRO-
BUDOWA POLSKA S.A. (Lider), PBG S.A., 
APRIVIA S.A. oraz OBRASCÓN HUARTE 
LAIN S.A. (Partnerzy) zawarło z Gminą 
Miasta Gdańska umowę na wykonanie 
zadania pn.: „Połączenie Portu Lotnicze-
go z Portem Morskim Gdańsk – Trasa 
Słowackiego – zadanie II, odcinek ulica 
Potokowa – Al. Rzeczypospolitej” o łącz-
nej długości 3,32 kilometra. Konsorcjum 
zrealizuje zadanie za kwotę ponad 
159 mln zł brutto w ciągu 20 miesięcy. 

Hydrobudowa Polska, PBG i Aprivia 
będą odpowiedzialne za wykonanie 50% 
zakresu prac, a pozostałe 50% przypad-
nie na partnera hiszpańskiego. 

Kontrakt, obok budowy dwujezdnio-
wej trasy, obejmuje ponadto: budowę 
estakady nad Al. Grunwaldzką o długości 
126 metrów, budowę wiaduktu nad to-
rami PKP o długości 97 metrów, budowę 
trzech tuneli dla pieszych, przebudowę 
skrzyżowań i odcinków ulic bocznych, 
przebudowę infrastruktury podziemnej. 

Trasa Słowackiego, łącząca gdańskie 
lotnisko z portem morskim, będzie liczyć 
około 10 km i będzie przebiegać obok 

7 kwietnia 2011 

Konsorcjum firm HBP (Lider) i PBG pod-
pisało z Gminą Miasta Toruń umowę na 
budowę hali sportowo-widowiskowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 
ul. Bema w Toruniu. Kontrakt opiewający 
na kwotę 121,8 mln zł brutto zostanie 
zrealizowany do października 2012 r. 

6 czerwca 2011

Na terenie Anwil SA we Włocławku ukoń-
czono montaż Wytwórni Mas Bitumicz-
nych Model WMB Ammann Universal 
320 i przystąpiono do zarobów próbnych 
masy bitumicznej, która będzie wykorzy-
stywana do produkcji masy na autostra-
dę A1 Toruń – Stryków odc. III oraz I,II 
budowaną przez polsko-irlandzkie kon-
sorcjum z udziałem PBG SA, HBP i Aprivii. 
Produkcja masy w WMB odbywa się pod 
okiem doświadczonych specjalistów ze 
spółki DROMOST. Od początku 2011 roku 
do 20.12.2011 r. DROMOST wyproduko-
wał 110 tys. ton masy bitumicznej.

budowanego przez spółki z Grupy PBG 
stadionu piłkarskiego PGE Arena Gdańsk.

27 czerwca 2011 

Konsorcjum Hydrobudowy Polska (Lider), 
PBG SA, Hydrobudowy 9 SA, KWG SA 
oraz spółki MikoTech z Mikołowa zawar-
ło z Gminą Dąbrowa Górnicza umowę 
na wykonanie zadania „Budowa tłoczni 
„Piekło” wraz z rurociągiem tłocznym 
i infrastrukturą wodociągową”. Umowa 
obejmuje m.in. budowę tłoczni ścieków 
„Piekło”, ponad 13 km kanalizacji sani-
tarnej, 8,5 km kanalizacji deszczowej 
oraz 7 km wodociągu. Wartość kontraktu 
to 64,1 mln zł brutto, a termin jego reali-
zacji przypada na I kwartał 2013 r.

27 czerwca 2011

Konsorcjum Hydrobudowy 9 (Lider), Hy-
drobudowy Polska i spółki AK-Bud Kurant 
zawarło z Infrastrukturą Euro 2012 umo-
wę na budowę „Interaktywnego Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu 
– kolebki państwowości i chrześcijaństwa 
w Polsce”. Kontrakt o wartości 48,3 mln zł 
brutto obejmuje m.in. budowę główne-
go budynku z parkingiem podziemnym, 
placu przed budynkiem, kładki pieszej 
nad Cybiną, adaptację Śluzy Tumskiej 
oraz przebudowę infrastruktury towa-
rzyszącej.

30 czerwca 2011

Hydrobudowa Polska podpisała umowę 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komu-
nalnej w Zamościu na zaprojektowanie, 
wybudowanie, wyposażenie i urucho-
mienie Regionalnego Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów w Dębowcu. 
W ramach kontraktu o wartości 47 mln 
zł brutto powstanie m.in. sortownia od-
padów komunalnych z linią do produkcji 
paliwa alternatywnego, kompostownia, 
kwatera składowania odpadów oraz in-
frastruktura związana z utylizacją innych 
odpadów. Zakończenie inwestycji plano-
wane jest do 31 maja 2013 r.

16 czerwca 2011

Hydrobudowa Polska poinformowała 
o zawarciu kolejnej umowy z generalnym 
wykonawcą terminalu LNG w Świnoujściu 
(konsorcjum Saipem, Techint Compagnia 
Tecnica Internazionale, Snamprogetti 
Canada Inc. i PBG), której przedmiotem 
jest m.in. wykonanie zbiorników żelbeto-
wych sprężonych o średnicy zewnętrznej 
prawie 80 metrów i wysokości ponad 50 
metrów. Będą to zbiorniki typu full conta-
inment (zbiornik w zbiorniku). Wewnątrz 
żelbetowej „skorupy” powstanie zbior-
nik ze stali kriogenicznej o pojemności 
160 tys. m3. Będzie służył do magazyno-
wania skroplonego gazu w temperaturze 
– 163 st. C. Tym samym łączna wartość 
prac zleconych do tej pory Hydrobudo-
wie Polska na terminalu LNG wynosi bli-
sko 111 mln zł netto.

25 sierpnia 2011

Konsorcjum firm: Aprivia (Lider), Hy-
drobudowa Polska, PRG Metro i OHL 
podpisało z Zarządem Dróg Miejskich 
w Poznaniu umowy na wykonanie robót 
budowlanych polegających na prze-
budowie ul. Roosevelta na odcinku od 

opracowanie marta chrzanowska fundacja pbg
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skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mo-
stu Teatralnego, do skrzyżowania z ul. 
Głogowską i Mostem Dworcowym wraz 
z przebudową węzła komunikacyjnego 
Rondo – Kaponiera w Poznaniu. Zakoń-
czenie inwestycji o wartości 209,5 mln zł 
brutto nastąpi 30 listopada 2013 r. Zada-
nie podzielone zostało na dwa etapy. – 
Pierwszy, obejmujący roboty budowlane 
na odcinku od Mostu Dworcowego do 
Ronda Kaponiera, potrwa do 30 kwietnia 
2012 r. Drugi, czyli przebudowa samego 
ronda, rozpocznie się w sierpniu 2012 r.

31 sierpnia 2011 

Konsorcjum PBG Energia – Tesgas – Ga-
z&Oil Project Management Sp. z o.o. pod-
pisało umowę z Bioelektrownią Szarlej 
na wykonanie zadania pn. „Opracowanie 
projektów, budowa, wyposażenie oraz 
rozruch elektrowni biogazowej wraz 
z instalacją obróbki przefermentowanej 
biomasy, o łącznej mocy elektrycznej 
3,195 MW ±1%, w miejscowości Szarlej, 
w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. 
pod klucz realizowana w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”).” Wartość kontraktu 
wynosi 49 890 000 zł netto, a termin jego 
realizacji to 15 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy.

7 września 2011

Konsorcjum firm PRG Metro i Hydro-
budowa Polska SA wykona na zlecenie 
Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. re-
mont i rozbudowę trasy tramwajowej 
w ciągu ul. Targowej, na odcinku ul. 
Białostocka – ul. Kijowska oraz w al. Zie-
lenieckiej, od granicy pętli Zieleniecka 
do krawędzi torowiska w ciągu al. Wa-
szyngtona za kwotę 36,3 mln zł brutto. 
Odcinek ten to element kompleksowej 
modernizacji trasy tramwajowej Dwo-
rzec Wileński  – Stadion Narodowy  – 
Rondo Waszyngtona. Prace mają na 
celu unowocześnienie torowisk, zapew-
niając w przyszłości poruszanie się ta-

14 października 2011

Konsorcjum firm w następującym skła-
dzie: Obrascón Huarte Lain SA (Lider 
Konsorcjum) oraz spółki z Grupy Kapi-
tałowej PBG – Aprivia, Hydrobudowa 
Polska, PBG i PRG Metro (Partnerzy 
Konsorcjum) zawarło umowę z Gminą 
Miasta Gdańska, reprezentowaną przez 
spółkę Gdańskie Inwestycje Komunal-
ne. Przedmiotem umowy jest „Połącze-
nie Portu Lotniczego z Portem Morskim 
Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV, 
odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Wę-
zeł Ku Ujściu”. Wartość kontraktu wynosi 
885,6 mln zł brutto i zostanie on zreali-
zowany w ciągu 36 miesięcy. Hiszpański 
OHL wykona 55% zakresu robót, a spółki 
z Grupy PBG 45%. Hydrobudowa Polska 
razem z PBG, Aprivią i OHL realizują już 
tzw. odcinek środkowy Trasy Słowackie-
go w Gdańsku (zadanie II) o wartości 
prawie 130 mln zł netto. W tym przy-
padku to Hydrobudowa Polska pełni 
rolę lidera konsorcjum.

ORGANIZACJA
Grupa PBG konsekwentnie realizuje strategię wejścia w energetykę.

boru tramwajowego w sposób szybszy 
i bardziej cichy, przystanki natomiast zo-
staną dostosowane dla tramwajów typu 
Swing. Zgodnie z umową, przewidywa-
ne zakończenie prac nastąpi w połowie 
2012 r.

1 kwietnia 2011

Powołanie spółki PBG Energia.

8 kwietnia 2011 

Ogłoszenie wezwania na zakup akcji 
Energomontażu-Południe do 66%.

25 maja 2011

Wydanie zgody przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 
przejęcie przez PBG kontroli nad Energo-
montażem-Południe. 

15 czerwca 2011 

Podsumowanie wezwania na sprze-
daż akcji Energomontażu-Południe. 
W jego wyniku spółka PBG łącznie ze 
spółką Energomontaż-Południe posia-
dała 46 699 770 akcji Spółki, uprawnia-
jących do 46 699 770 głosów. Stanowiło 
to 65,80% ogólnej liczby głosów na wal-
nym zgromadzeniu i taki sam udział w ka-
pitale zakładowym. Po przeprowadzeniu 
transakcji zbycia akcji własnych przez EPD 
w lipcu 2011 r., PBG posiada 46 021 520 
akcji Spółki, co stanowi 64,84% ogólnej 
liczby głosów na WZA oraz w kapitale 
zakładowym.

27 czerwca 2011

PBG podpisało umowę przedwstępną 
dotyczącą kupna akcji spółki celowej, 
w 100% zależnej od Elektrim SA, po-
siadającej 50% + 1 akcja Rafako SA. Za 
34 800 001 akcji stanowiących ogółem 
50% + 1 akcja udziału w kapitale i ogól-
nej liczbie głosów na WZA, PBG zapłaci 
540,840 mln zł.

28 czerwca 2011

Konferencja PBG – Rafako, podczas której 
prezesi – Jerzy Wiśniewski i Wiesław Ró-
żacki poinformowali o planach włącze-
nia do Grupy PBG jednej z największych 
firm działających na rynku budownictwa 
energetycznego w Polsce i za granicą – 
spółki Rafako. 

Czerwiec-październik 

W tym okresie PBG zakupiło na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 8.645.608 akcji 
Rafako, które stanowią 12,42% w kapitale 
zakładowym spółki.

13 października 2011
Wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów Decyzji, 
w której wyrażona została zgoda na 
dokonanie koncentracji, polegającej na 
przejęciu przez PBG kontroli nad spółką 
Rafako.

9 listopada 2011

Podpisanie aneksu do przedwstępnej 
umowy kupna akcji Rafako. Na mocy 
aneksu obniżona została cena zakupu 
pakietu kontrolnego w Rafako z 540 mln 
zł do 460 mln zł. PBG zapłaci Elektrimowi 
za Rafako w trzech ratach.

14 listopada 2011

Podpisanie umowy przyrzeczonej doty-
czącej nabycia akcji Rafako. PBG kupiło 
w całości spółkę Multaros z siedzibą 
w Nikozji, która z kolei jest właścicielem 
34.800.0001 akcji Rafako SA, które upraw-
niają ją do wykonywania 50,000001% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy. Oznacza to, 
że PBG poprzez spółkę Multaros, której 
jest jedynym właścicielem, posiada kon-
trolę nad spółką Rafako.

20 grudnia 2011

Włączenie Energomontażu-Południe do 
Grupy Kapitałowej Rafako, co jest rów-
noznaczne z objęciem wiodącej roli Ra-
fako w segmencie energetycznym Grupy 
Kapitałowej PBG.

Energetyka
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ORGANIZACJA 

Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Hydrobudowa Polska 

27 kwietnia 2011 

Decyzją Rady Nadzorczej do Zarządu 
Hydrobudowy Polska dołączył Radosław 
Czarny – Kropiwnicki, pełniący dotych-
czas funkcję wiceprezesa spółki zależnej 
Hydrobudowy 9. W kierownictwie „Dzie-
wiątki” także dokonano zmian. W ich 
efekcie HBP i HB9 mają wspólny Zarząd.

30 sierpnia 2011

Podczas konferencji poświęconej 
wynikom i bieżącym wydarzeniom 
w Grupie PBG, prezes Jerzy Wiśniewski 
i dotychczasowy wiceprezes Zarządu 
HBP Edward Kasprzak poinformowali 
o zmianach w GK HBP – projekcie out-

28 października 2011

Zarządy HBP i HB9 uzgodniły plan po-
łączenia, który ostatecznie musi zostać 
zatwierdzony przez akcjonariuszy Hy-
drobudowy Polska. Fuzja spółek zostanie 
dokonana poprzez przeniesienie całego 
majątku Hydrobudowy 9 na Hydrobu-
dowę Polska i odbędzie się bez podwyż-
szenia kapitału zakładowego oraz bez 
żadnych zmian statutu HBP.

22 listopada 2011

Rada Nadzorcza Hydrobudowy Polska po-
zytywnie zaopiniowała projekty uchwał 
w sprawie połączenia HBP i HB9.

29 listopada 2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hy-
drobudowy Polska jednogłośnie podjęło 
uchwałę o połączeniu HBP i HB9 oraz 
wyraziło zgodę na uzgodniony wcześniej 
plan połączeniowy spółek. 

5 stycznia 2012

Poznański sąd zarejestrował połączenie 
Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9. 

ORGANIZACJA  
Zmiany w Grupie Kapitałowej PBG

22 lipca 2011

Avatia zmieniła nazwę na PBG Avatia.

25 sierpnia 2011

Funkcjonująca do tej pory w ramach Gru-
py PBG DOM spółka PBG DOM Invest VI Sp. 
z o.o., zmieniła nazwę na PBG Erigo Sp. z o.o. 
oraz przejęła wszelkie obowiązki związane 
z przygotowaniem, realizacją i sprzedażą 
projektów inwestycyjnych w sektorze nie-
ruchomości mieszkaniowych, hotelowych 
i biurowych. Natomiast PBG DOM Sp. z o.o. 
pozostała nadal bankiem nieruchomości 
Grupy Kapitałowej PBG i być może w naj-
bliższym czasie zmieni nazwę.

26 września 2011 

PBG zmniejszyło udziały w spółce Strateg 
Capital (powołanej do realizacji inwe-
stycji w uruchomienie kopalni kruszyw 
w Tłumaczowie). W wyniku transakcji 
zaangażowanie PBG spadło z 80% do 
48,80% w kapitale i ogólnej liczbie gło-
sów. Sprzedaż udziałów w spółce po-
winno pozytywnie wpłynąć na strukturę 
bilansu i obniżenie zadłużenia netto.

30 września 2011 

W celu zmniejszenia kosztów stałych oraz 
poprawy efektywności PBG zmniejszyło 
udziały w słowackiej spółce GasOil Engi-
neering (zajmującej się projektowaniem 
infrastruktury dla gazu i ropy) z siedzibą 
w Popradzie. W wyniku transakcji zaanga-
żowanie PBG spadło z 62,45% do 49,90% 
w kapitale i ogólnej liczbie głosów. GasOil 
Engineering nadal będzie wspierać Gru-
pę PBG w zakresie inżynieringu.

Przemyślane inwestycje www.pbg-erigo.pl

   Natura puka do Twoich drzwi 

Zmiany w Hydrobudowach 

sourcingu zespołu ponad 200 pracow-
ników z oddziału Śląsk w Mikołowie, 
których przejmie spółka Miko-Tech. 
Pan Edward Kasprzak przeprowadzi po-
wyższą operację i stanie na czele Miko-
-Techu. Outsourcing części działalności 
przyczyni się m.in. do obniżki kosztów 
stałych Hydrobudowy Polska.
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19 kwietnia 2011 

Kończymy rekrutację na staże organizo-
wane w ramach zadania 11 projektu „Era 
inżyniera. Rozbudowa potencjału roz-
wojowego Politechniki Poznańskiej” – 
jako współpraca uczelni z pracodawcami 
w zakresie wzmocnienia praktycznych 
elementów nauczania (staże studenc-
kie). 

CSR w Grupie Kapitałowej PBG 

16 – 21 maja 2011

Włączamy się w akcję Festiwal Murali 
Outer Spaces – organizowaną przez Sto-
warzyszenie Inner Art. 

19 maja 2011

Uruchomiamy „SKRZYNKĘ NA POMYSŁY 
PRACOWNIKÓW”, do której pracownicy 
anonimowo mogą zgłaszać swoje propo-
zycje mające na celu poprawę warunków 
własnego miejsca pracy oraz usprawnia-
nie procesów zachodzących w firmie.

30 czerwca 2011

Zostajemy włączeni do Stowarzyszenia 
IPLOCA – International Pipe Line & Off-
shore Contractors Association 

8 lipca 2011

Publikujemy pierwszy w historii spół-
ki „Raport CSR w PBG w latach 
2004 – 2010”, sporządzony w oparciu 
o międzynarodowe standardy GRI 
(Global Reporting Initiative).

28 lipca 2011

Uczestniczymy w badaniu prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych pt. 
„Kobieta w spółkach giełdowych”.

3 sierpnia 2011

Nawiązujemy współpracę z Komitetem 
Ochrony Orłów, włączając się w projekt 
ratowania orła bielika.

5 września 2011

Rozpoczynamy realizację kampanii in-
formacyjnej dotyczącej wolontariatu 
pracowniczego.

Działania odzwierciedlające społeczną odpowiedzialność GK PBG

WIADOMOŚCIWIADOMOŚCI

10 czerwca 2011

Publikujemy wyniki pierwszej ankiety 
CSR. Pracownicy PBG mają bardzo dużą 
(bo aż 98 proc. ankietowanych) świado-
mość istotności działań społecznie odpo-
wiedzialnych. 

13 czerwca 2011

Po raz kolejny wspieramy akcję promu-
jącą sport i bezpieczeństwo, włączając 
się projekt PLAŻA WOLNOŚCI 2011 – 
Sport i bezpieczeństwo w kontekście 
EURO 2012. 

14 lipca 2011

Po raz pierwszy w historii PBG wchodzi-
my w skład RESPECT Index, czyli gieł-
dowego indeksu spółek spełniających 
najwyższe standardy CSR. 

8 września 2011

Rozpoczynamy kampanię informacyjną 
związaną  z wdrożeniem programu „PBG 
przyjazne rodzinie”.

9 – 11 września 2011 

Włączamy się w projekt – dziewiątej edy-
cji deblowego ogólnopolskiego turnieju 
tenisowego amatorek „BABA CUP”.

16–22 września 2011

Włączamy się w projekt Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu. Organizu-
jemy m.in. konkurs fotograficzny i wysta-
wę pt. „Zamień samochód na rower”.

24 września 2011

Spotykamy się na 15 już Pikniku, tym ra-
zem pod hasłem: „Święto Lasu”, podczas 
którego posadziliśmy pierwsze drzewo 
naszego lasu.

27 września 2011

Ogłaszamy akcję zbiórki zużytych ba-
terii. Włączamy się tym samym w ogól-
nopolski projekt pod hasłem „Baterie 
zbieramy, wspólnie o środowisko dba-
my”. 

5 października 2011

Już po raz ósmy organizujemy akcję 
zbiórki krwi do firmowego banku krwi 
Grupy PBG.

opracowanie magdalena kaniewska fundacja pbg
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Potrafimy być dla siebie mili, 
serdeczni, z entuzjazmem wykonujemy 
powierzone nam zadania i podejmujemy 
się realizacji nowych wyzwań, ale potrafi-
my także razem się bawić, wypoczywać, 
integrować. 

Tradycją w PBG są Spotkania Infor-
macyjno-Szkoleniowe i imprezy inte-
gracyjne, takie jak Majówka czy Piknik, 
w których uczestniczymy z naszymi 
rodzinami i przyjaciółmi. PBG daje nam 

KULTURA

Zdarzyło się w 2011 roku, zdarzy w roku 2012! Czymś zupełnie wyjątkowym w PBG 
jest niepowtarzalna, rodzinna atmosfera i kultura organizacyjna, którą budujemy 
każdego dnia.

także możliwość rozwijania swoich talen-
tów i zainteresowań. Jesteśmy członkami 
sekcji sportowych, m.in. tenisa ziemnego 
Return, czy koła wędkarskiego Merlin, 
zespołu muzycznego PBG Band, podno-
simy swoje zdolności językowe w Aka-
demii Języków Obcych, współtworzymy 
kolejne wydania Biuletynu Korporacyj-
nego „OGNIWO”, uczestniczymy w wer-
nisażach organizowanych w PBG Gallery, 
które przenoszą nas w świat sztuki.

ORGANIZACYJNA

tekst justyna olszewska fundacja pbg

Na kolejnych stronach krótka fotorela-
cja z poprzedniego roku! Do zobaczenia 
na naszych spotkaniach w 2012 roku!

Więcej informacji na temat kultury or-
ganizacyjnej w Grupie znajdziecie na 
naszej stronie http://www.pbg-sa.pl/
spolka/pbg-po-godzinach.html

10 października 2011

Włączamy się w ogólnopolski program  
„Święto Drzewa”, organizując na terenie 
Wysogotowa akcję „Sadzimy nasz Las”.

Październik 2011

Bierzemy udział w Konferencji z cyklu 
„Rynek sztuki współczesnej”, prezen-
tując nasze spojrzenie na temat „Sztuka 
w biznesie”.

16 listopada 2011

Uczestniczymy w konferencji Real Estate 
Conference – dot. realizacji strategicznych 
projektów dla Polski przed Euro 2012.

19 listopada 2011

Prezentujemy nasze dobre praktyki w za-
kresie CSR – podczas międzynarodowej 
konferencji CSR, która odbyła się na Poli-
technice Poznańskiej. Premiera filmu „CSR 
w PBG na co dzień…”

26 listopada 2011

Już po raz 3 organizujemy akcję „Wiel-
kie dziecięce piernikowanie”

1 grudnia 2011

Jako jedni z 5 najlepszych wielkopolskich 
firm, otrzymujemy nominację do tytułu 
„Firma Dobrze Widziana”.

12 grudnia 2011

Organizujemy drugie z cyklu – CSR-owe 
Spotkanie Zarządu z Pracownikami PBG.

19 grudnia 2011

Audyt przeprowadzony przez firmę Delo-
itte związany z IV edycją RESPECT Index 
(ogłoszenie nowego składu 31 stycznia 
2012 r.).

27 października 2011

Otrzymujemy wyróżnienie w Plebiscycie 
„As odpowiedzialnego Biznesu 2011” 
za inicjatywę: „Trigeneracja w walce 
o ochronę środowiska”.

KULTURA ORGANIZACYJNAWIADOMOŚCI
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KULTURA
ORGANIZACYJNA GALERIA

Na zdjęciach przedstawiających wyda-
rzenia z ubiegłego – 2011 roku, od góry:

 » Szkolenia na budowach
 » Wielkanocne śniadanie 

 » Akcja Krew
 » Akademia Języków Obcych

 » Balik dla dzieci
 » Liga Piłkarska Grupy PBG

Od góry i od lewej:

 » Wernisaże w PBG Gallery (2 zdjęcia)
 » Piknik Święto Lasu
 » Akcja zamień samochód na rower
 » Spotkanie Opłatkowe
 » Szkolenia w Grupie
 » Piknik Święto Lasu 
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„Budowa polskich stadionów leżała w naszej strategii. Przygotowywaliśmy się do tego 
wielkiego przedsięwzięcia od dawna poprzez budowanie kompetencji potrzebnych 
do jego realizacji” – mówił Prezes Jerzy Wiśniewski podczas konferencji prasowej 
z 25 sierpnia 2010 r. dotyczcej wyników za I półrocze 2010.

Stadion Narodowy 
w Warszawie

Stadion Narodowy w Warszawie 
– główne dane

 » ponad 58.000 siedzisk na trybunach
 » ok. 70.000 miejsc dla widzów podczas 

koncertów
 » 111 specjalnie przygotowanych miejsc 

dla osób na wózkach inwalidzkich
 » kubatura pomieszczeń stadionu wy-

nosi ponad 1.000.000 m3

 » powierzchnia stadionu to ponad 
200.000 m2

 » 8.000 m2 powierzchni biurowych
 » 1.300 m2 łączna powierzchnia wszyst-

kich restauracji

 » 3.300 m2 powierzchni klubu bizneso-
wego

 » rozpiętość konstrukcji dachu to 260 m 
na 280 m

 » długość iglicy [centralnego punktu 
dachu o konstrukcji linowej stadionu] 
wynosi 70 m

 » najwyższy punkt iglicy wznosi się na 
wysokości 112 m nad murawą stadionu

 » długość dolnej promenady dookoła 
stadionu to ok. 1 km

 » 30 kiosków gastronomicznych
 » 62 szt. lóż VIP-owskich
 » 965 toalet dla kibiców

Największe wyzwanie – Operacja 
„BIG LIFT”

Proces ten rozpoczął się od starannego 
zabezpieczenia lin w miejscach, gdzie 
opierały się one o trybuny. Po ich ułoże-
niu, na służących zabezpieczeniu trybun 
specjalnych podestach, zostały połączo-
ne z iglicą. Dolna część iglicy znajdowała 
się w parkingu podziemnym (poziom 
-4) gdzie pozostawiony był odpowiedni 
otwór. Operacja ta przebiegała sekwen-
cyjnie. Stopniowe podnoszenie iglicy. 
Równocześnie do operacji podnoszenia 
iglicy, przy użyciu 72 siłowników hydrau-
licznych naciągane były liny. Kiedy iglica 
była już widoczna w całości, na poziomie 
boiska (poziom -2) zostały do niej podłą-
czone kolejne liny (dolne). Liny te zostały 

przymocowane do iglicy i rozpoczął się 
proces ich naprężania i podnoszenia do 
góry. Na zakończenie operacji sprężania 
lin, zostały one połączone z konstrukcją 
stalową na szczycie pylonów, a liny dolne 
do pierścienia ściskanego.

Iglica została podniesiona na wyso-
kość ponad 30 m nad płytą boiska.

Innowacyjne, nietypowe 
rozwiązania

Dach zaprojektowany został z membrany 
podtrzymywanej przez konstrukcję linową, 
rozpiętą pomiędzy szeregiem słupów (72 
szt.) zamykających stadion dookoła. We-
wnętrzna część dachu została zaprojek-
towana i wykonana jako dach rozsuwany. 
Konstrukcja dachu o tak dużej powierzchni 

(cały Stadion ma kształt owalu o wymia-
rach 258 m x 279 m) z podporami tylko 
na jego obwodzie wymagał nietypowych 
rozwiązań inżynierskich. Konstrukcja no-
śna wykonana jest z elementów rurowych 
o nietypowo dużych wymiarach (dotyczy 
to zarówno gabarytów jak i profili). Głów-
nym elementem tej konstrukcji jest ściska-
ny pierścień łączący elementy konstrukcji 
stadionu, oparty na 72 słupach. Zbiera on 
wszystkie siły występujące w linach dachu 
oraz większość sił z elewacji zewnętrznej 
stadionu. Jego funkcja wymusza bardzo 
wysoką jakość wykonania i montażu. Do-
puszczalne odchyłki muszą się mieścić 
w kilku milimetrach co przy jego długości 
ponad 900 metrów i skomplikowanym 
kształcie jest zadaniem bardzo trudnym.

tekst Jarosław Lorenc hydrobudowa polska

NASZE REALIZACJENASZE REALIZACJE
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Stadion piłkarski PGE Arena 
w Gdańsku – główne dane:

 » Powierzchnia działki 34 ha
 » Pojemność stadionu 44 tys. miejsc
 » Wymiary obiektu 236 m x 204 m x 45 m
 » Przekrycia konstrukcji płytami z poli-

węglanu 48 600 m2

 » Powierzchnia użytkowa 36 600 m2

 » Loże VIP 40 sztuk
 » Tor wrotkarski długość 1715 m
 » Ilość miejsc postojowych 2184

Największe wyzwania:

Trybuna VIP zawiera cześć podpiwni-
czoną, która w całości została wykonana 
z betonu wodoszczelnego, dodatkowo 
zabezpieczonego zewnętrzną warstwą 
izolacji. Cały poziom podziemny T1–00 
znajduję się poniżej poziomu wody 

gruntowej. Konstrukcja płyty fundamen-
towej trybuny VIP o grubości od 0,7 m do 
1,50 m, zawierała 3 siatki zbrojenia, beto-
nowanie odbyło się 1 etapowo, w czasie 
23 h przy użyciu 4 pomp zużyto ponad 
3200 m3 betonu.

Dźwigary konstrukcji stalowej zada-
szenia, za zgodą Krajowej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad, były transportowane jako 
ponadgabaryty, co wymagało szczegól-
nego skoordynowania drogowego ruchu 
publicznego.

Podczas wykonywania prac w okresie 
zimowym 2010 i 2011 średnie temperatu-
ry dobowe w poszczególnych tygodniach 
wynosiły nawet – 15°C. Dzięki zastosowa-
niu ponad 20 nagrzewnic spalinowych 
i 40 nagrzewnic elektrycznych prace na 
całym obiekcie odbywały się w systemie 

[…] Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że udało nam się w polskim 
inżynierskim wydaniu uczestniczyć w budowie największych przedsięwzięć w tym 
kraju. Budujemy terminal LNG w Świnoujściu, podziemny zbiornik gazu, kopalnie gazu 
i ropy, stadiony. I jesteśmy tam na poziomie projektowania i zarządzania projektem. 
To jest właśnie nasz największy sukces. Gdyby nas nie było, z pewnością tak jak teraz 
budowaliby to Polacy, ale tylko na poziomie podwykonawców… – Prezes Jerzy 
Wiśniewski w wywiadzie dla „Polskiego Przemysłu”.

ciągłym, łącznie z wykonywaniem jastry-
chów cementowych, betonowaniem, 
tynkowaniem, malowaniem.

Innowacyjne, nietypowe 
rozwiązania

Woda deszczowa z dachu zbierana jest 
w specjalnych zbiornikach retencyj-
nych znajdujących się pod trybunami, 
następnie woda ta jest filtrowana i wy-
korzystywana w toaletach w obszarze 
promenady.

Na stadionie, jako ochrona antyko-
rozyjna zostały wykorzystane, od we-
wnętrznej strony dźwigarów konstrukcji 
stalowej dachu, inhibitory korozji. Zostały 
umieszczone w środku profili głównych 
dźwigarów, tak aby skraplająca się wilgoć 
nie powodowała korozji stali.

tekst aneta Małkowska, Jakub MichaLak hydrobudowa polskaRobiliśmy 
często pewne 
rzeczy po raz pierwszy 
na świecie. Mieliśmy 
dobrych partnerów 
i dużo się nauczyliśmy. 
Jesteśmy przekonani, 
że przed nami otwiera 
się nowy rynek na całym 
świecie – właśnie przy 
budowie stadionów.

NASZE REALIZACJE
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Pierwsza polska
tarczaTBM

Spółki z Grupy PBG: PRG Metro, Hydrobudowa 9, Hydrobudowa Polska oraz Infra 
jako pionierzy na krajowym rynku budowlanym, zastosowały pierwszą polską tarczę 
TBM. Te trzy litery to skrót od angielskiego Tunnel Boring Machine, czyli urządzenia do 
bezwykopowego drążenia tuneli.

tekst alicja arszennik prg metro

Premiera tej światowej technologii odbyła się w ramach największego 
w Unii Europejskiej projektu związanego z gospodarką wodno-ściekową i jednocze-
śnie największego przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Jego celem, obok 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, jest budowa 
układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni na prawym 
brzegu rzeki.

Etap realizacji metodą mikrotunelingu rekordowych prawobrzeżnych kolektorów 
o średnicy 3 m, długości prawie 6 km i przebiegających w silnie zurbanizowanej części 
miasta, spółki Hydrobudowa 9 i PRG „Metro” już mają za sobą. Jego wykonanie przy-
niosło zresztą uznanie międzynarodowej i polskiej branży, czego wyrazem są na-
grody w kategorii realizacji bezwykopowych: NO-DIG AWARD 2011 za najlepszy na 
świecie projekt roku oraz TYTAN 2011 za europejski projekt roku (więcej o nagrodach 
piszemy w tym numerze na stronach 36–37).

Kolejnym etapem, którego wykonania podjęły się PRG Metro i Hydrobudowa 9, 
wraz z Hydrobudową Polska oraz Infrą była budowa tunelu pod Wisłą stanowiącego 
grawitacyjny układ przesyłowy. Układ ten nie wymaga dodatkowego pompowania, 
a rozpoczyna się tzw. budynkiem krat na Bielanach i kończy komorą rozprężną na Bia-
łołęce. TBM pokonała pod dnem Wisły na głębokości 10 m ponad 1300 m wzdłuż 
budowanej trasy Mostu Północnego. W konsekwencji tunel połączy sieć kanalizacyjną 
centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy oraz sąsiadujących gmin z ko-
lektorami prowadzącymi do rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków 

„Czajka” położonej na przeciwległym 
brzegu Wisły. Dzięki temu ścieki przesta-
ną trafiać nieoczyszczone bezpośrednio 
do rzeki, jak działo się dotąd. Wreszcie 
100% ścieków generowanych przez war-
szawską aglomerację zostanie poddane 
oczyszczeniu.

Tunel pod Wisłą to zarazem naj-
trudniejszy i najbardziej znaczący dla 
całej inwestycji odcinek. Doświadczenie 
PRG Metro w bezwykopowej instalacji 
tuneli, które tarczową metodą górniczą 
zbudowało 10 z 20 odcinków I linii metra 
warszawskiego, pozwala mieć przekona-
nie, że temu zadaniu konsorcjum spółek 
z Grupy PBG także sprosta z pożytkiem 
dla mieszkańców Warszawy. Budowa tu-
nelu pod Wisłą do oczyszczalni „Czajka” 
jest dodatkowo prestiżowym wyzwa-
niem ze względu na premierowe wdro-
żenie technologii TBM w Polsce.

 » Długość tunelu:   1304,77 m
 » Średnica wewnętrzna: 4,5 m
 » Średnica zewnętrzna: 5,35 m
 » Głębokość:  10,0 m poniżej poziomu rzeki
 » Drążenie m/doba: 28,8 m
 » Obudowa:  ringi żelbetowe
 » Technologia:  TBM Slurry Tipe
 » Budowa geologiczna: zmienność warunków gruntowo-wodnych
 » Rekord dobowy:  28,8 metrów (24 pierścienie)
 » Szyb startowy:  70 m długości, 11 m szerokości i ponad 9 m głębokości
 » Szyb odbiorczy:  okrągły 20 m średnicy 40 m głębokości

PaRaMaTRy TuNelu do oŚ.  „CzajKa”



http://www.budujemyautostrady.pl/pub/gallery/
galeria_6/dsc-4574.jpg

http://www.budujemyautostrady.pl/pub/gallery/
galeria_6/dsc-4456.jpg
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BudujeMy

Zawarcie umowy na budowę 
autostrady A1

W dniu 17 czerwca 2010 roku zostały za-
warte dwie umowy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwsza z umów o wartości 
702.768.700 zł netto dotyczyła budowy 
Autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek 
III Brzezie-Kowal. W skład Konsorcjum 
wchodzą: PBG SA jako lider, APRIVIA SA, 
HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz dwie 
irlandzkie spółki: SRB Civil Engineering 
Limited i John Sisk&Son Limited.

Wartość drugiej ze wspomnianych 
umów to 765.632.889,69 zł netto. W skład 
Konsorcjum wchodzą te same spółki, ale 
liderem jest SRB Civil Engineering Limi-
ted. Przedmiotem umowy jest „Budowa 
Autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek 
I Czerniewice-Odolion, Odcinek II Odo-
lion-Brzezie”.

Autostrada A1 będzie pełniła funkcję głównego ciągu komunikacyjnego kraju 
na osi północ – południe. Budowa autostrady usprawni komunikację pomiędzy 
południowymi regionami Polski a Pomorzem, a w szczególności pomiędzy miastami 
takimi jak Gdynia, Gdańsk, Toruń, Łódź, Katowice.

opracowanie Joanna skałuba fundajca pbg

Informacje ogólne

Autostrada A1 będzie pełniła funkcję 
głównego ciągu komunikacyjnego kraju 
na osi północ – południe. Budowa auto-
strady usprawni komunikację pomiędzy 
południowymi regionami Polski a Pomo-
rzem, a w szczególności pomiędzy mia-
stami takimi jak Gdynia, Gdańsk, Toruń, 
Łódź, Katowice.

Inwestorem autostrad jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Informacje techniczne

 » Klasa techniczna: A
 » Prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
 » Prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h
 » Liczba pasów ruchu: 2/2
 » Liczba pasów ruchu docelowa: 2/3
 » Szerokość pasa ruchu: 3,75 m
 » Szerokość pasa awaryjnego: 3,00 m

 » Szerokość podwójnego pasa włącza-
nia: 7,00 m

 » Szerokość podwójnego pasa wyłącza-
nia: 7,00 m

 » Szerokość pobocza: 1,25 m
 » Skrajnia pionowa: 4,70 m
 » Klasa obciążenia obiektów w ciągu au-

tostrady: A+Stanag 150
 » Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 

115 kN/oś
 » Pas dzielący szerokości: 11,00 m – 

11,50 m
 » Opaski wewnętrzne szerokości: 0,50 m
 » Pochylenie poprzeczne jezdni: 2,5 %
 » Szerokość pasa awaryjnego: 3,00 m
 » Skrajnia pionowa: 4,70 m.

Projekt przewiduje również:

 » budowę urządzeń ochrony środowiska 
(urządzenia oczyszczające – osadniki, 
separatory – przed wprowadzeniem 

ścieków deszczowych oraz roztopo-
wych do odbiorników, system rowów 
szczelnych na wybranych odcinkach, 
budowę ekranów akustycznych)

 » budowę urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu (bariery ochronne, platformy 
z kolumnami alarmowymi, elementy 
oznakowania poziomego i pionowego 
w tym fundamentowanych konstrukcji 
bramowych i kratownicowych)

 » ogrodzenie drogi,
 » budowę zjazdów awaryjnych,
 » przejazdy awaryjne,
 » budowę nowych odcinków dróg 

gminnych i dojazdowych,
 » budowę i przebudowę chodników, 

zjazdów, zatok, parkingów itp.,
 » budowę dróg wewnętrznych w pasie 

drogowym autostrady,
 » budowę systemu odwodnienia po-

wierzchniowego,

autostrady A1 iA4
 » budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 » nasadzenia zieleni.

Odcinek I i II

 » I – Czerniewice – Odolion od km 151 
do km 163

 » II – Odolion – Brzezie od km 163 do 
km 186

 » Nawierzchnia 1,14 mln m2 powierzch-
ni asfaltowej

 » Posadzone zostanie 30,5 tys. drzew 
oraz krzewów

 » Ekrany akustyczne 13 400 m

Odcinek III

 » Brzezie – Kowal od km 186 do km 215
 » Nawierzchnia 1,13 mln m2 powierzch-

ni asfaltowej
 » Posadzone zostanie ok. 34 tys. drzew 

oraz krzewów
 » Ekrany akustyczne ok. 85 tys. m2

Wszystkie najważniejsze informacje związane w budową autostrad 
A1 oraz A4 przez nasze konsorcja znaleźć można na stronie:
http://www.budujemyautostrady.pl/
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Donald Tusk:
Jesteśmy w miejscu, które w moim przekonaniu przejdzie do historii najbar-
dziej ambitnych, najodważniejszych marzeń jakie Polacy w ostatnich latach 
mieli. [...] Stoimy w miejscu, gdzie powstaje inwestycja na skale rzeczywiście 
ogromną...

Tomasz Tomczak:
Technologie stosowane na terminalu, to są technologie specjalistyczne i nie 
robi się tego tak na co dzień, to jest wiedza, którą zdobywa się latami 
i doświadczenia, które mają gwarantować przede wszystkim bezpieczeństwo 
obsługiwania tego obiektu później...

23 marca 2011 roku w obecności premiera Donalda Tuska, Zbigniewa Rapciaka – prezesa spółki 
Polskiego LNG i Tomasza Tomczaka wiceprezesa PBG SA, podpisano akt erekcyjny i wmurowano 
kamień węgielny pod budowę pierwszego zbiornika gazu skroplonego świnoujskiego Termi-
nalu. Cytaty pochodzą z tego wydarzenia.

z ostatniej chwili - wiadomości z placu budowy

Betonowanie ścian drugiego zbiornika zakończone!

30 listopada 2011 r. ostatnia taczka dowiozła beton na najwyższy poziom ogromnego 
cylindra wieńcząc w ten sposób blisko 20-dniowe betonowanie ciągłe ścian drugiego 
zbiornika na skroplony gaz w budowanym terminalu LNG w Świnoujściu. W niecałe 
dwa miesiące powstały największe i najważniejsze elementy realizowanej inwe-
stycji. Dzięki wyjątkowo sprawnej organizacji budowy i zastosowaniu nowych 
technologii, drugi zbiornik stanął wcześniej niż zakładano. Umożliwi to szybsze 
rozpoczęcie kolejnych etapów realizacji tej ważnej inwestycji!

ŚWINoujŚCIe

Budowa terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu to pierwsza tego 
typu inwestycja, nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Na świecie 
funkcjonuje obecnie 67 terminali LNG. Najwięcej jest ich w Japonii – 24. 
W Europie mamy19 terminali LNG. Liderem pod tym względem jest Hiszpania.

terminal gazowy lNG w Polsce

Strategiczna inwestycja

19 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów podję-
ła uchwałę, w której budowa terminalu 
LNG uznana została za inwestycję stra-
tegiczną dla interesu naszego kraju, 
zgodną z planami dywersyfikacji źródeł 
i dróg dostaw gazu ziemnego oraz za-
gwarantowania bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Powstanie terminalu 
LNG umożliwi odbiór skroplonego gazu 
ziemnego praktycznie z dowolnego kie-
runku na świecie.

A zróżnicowanie źródeł dostaw przy-
czyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju.

Terminal LNG

Terminal LNG to instalacja do odbioru i re-
gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego 
(ang. Liquefied Natural Gas). Na potrzeby 
inwestycji zostaną zbudowane rurociągi 
do odbioru gazu skroplonego ze statków, 
zbiorniki LNG oraz instalacje do regazyfika-

dowiska. W razie ewentualnego wycieku 
LNG odparowuje i rozrzedza się w powie-
trzu. Nowoczesne technologie konstrukcji 
zbiorników (tzw. full-contaiment – „zbiornik 
w zbiorniku”, specjalne procedury oraz sys-
temy zabezpieczeń zapewniają najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. Na świecie ta-
kie zbiorniki  LNG  powstały w termina-
lach w Barcelonie (Hiszpania), Zeebrugge 
(Belgia) czy w Bostonie (USA). Doświad-
czenia tych miast pokazują, że inwestycje 
są bezpieczne dla mieszkańców i nie po-
garszają warunków ich życia. Obecnie na 
świecie planowana jest budowa około 40 
instalacji skraplających oraz ponad 60 ter-
minali regazyfikacyjnych do odbioru LNG.

Inwestor

Inwestorem projektu jest Polskie LNG 
– spółka powołana dla budowy i eks-
ploatacji terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego. Spółka roz-
poczęła działalność w maju 2007 roku, 

a jej właścicielem jest Operator Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonawca

Konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Sa-
ipem SA (Francja) – Techint Compagnia 
Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy) 
– Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – 
PBG SA (Polska) – PBG Export Sp z o.o. 
(Polska), które złożyło najkorzystniejszą 
ofertę, z najniższą ceną całkowitą brutto: 
2.946.559.860 zł.

Zadaniem wykonawcy jest wybudo-
wanie terminalu LNG w Świnoujściu, 
wraz z przekazaniem do użytkowania, 
do 30 czerwca 2014 r.

Źródło:
http://www.polskielng.pl/terminal-lng-
-w-polsce/

opracowanie Joanna skałuba fundajca pbg

cji. Proces regazyfikacji polega na przywró-
ceniu gazu z postaci skroplonej do postaci 
gazowej. W takiej postaci gaz jest przesyła-
ny siecią gazociągów do odbiorców.

Zdolność wysyłkowa

W pierwszym etapie eksploatacji termi-
nal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu 
ziemnego rocznie. W kolejnym etapie, 
w zależności od wzrostu zapotrzebowa-
nia na gaz, możliwe będzie zwiększe-
nie zdolności wysyłkowej do 7,5 mld m3, 
bez konieczności powiększania terenu, 
na którym powstanie terminal. W termi-
nalu LNG w Świnoujściu planowana jest 
budowa dwóch zbiorników o standardo-
wej wielkości – takich, jakie są stosowane 
w innych terminalach na świecie, tj. o po-
jemności 160 tys. metrów sześciennych.

Bezpieczeństwo

Terminal LNG jest bezpieczny dla otocze-
nia i ludzi. Nie ma możliwości skażenia śro-

http://forsal.pl/artykuly/427614,budowa_terminalu_lng_w_swinoujsciu_atkins_bedzie_sprawowac_nadzor_inwestorski.html
http://forsal.pl/artykuly/427614,budowa_terminalu_lng_w_swinoujsciu_atkins_bedzie_sprawowac_nadzor_inwestorski.html
http://forsal.pl/artykuly/427614,budowa_terminalu_lng_w_swinoujsciu_atkins_bedzie_sprawowac_nadzor_inwestorski.html
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„Skrzydlate” statuetki do 
dziś można zobaczyć w niejednym biu-
rze, jak dumnie połyskują na biurkach czy 
regałach. W roku 2005 ich miejsce zajął 
dostojny AS PBG SA, który miał tę samą 
wartość i ideę, co jego poprzednik. 

Poniżej przypominamy niektórych 
z naszych laureatów, mając nadzieję, 
że może to być dla naszych czytelników 
zarówno nostalgiczne wspomnienie, jak 
i zachęta do dalszej pracy, bo Asem prze-
cież może być każdy z nas!

PIECOBIOSKARY 2000

To była szczególna Barbórka – po raz 
pierwszy odbyła się Piecobioskarowa Gala. 
Kto by przypuszczał wówczas, że właśnie 
rodzi się tradycja?

Historyczną pierwszą Piecobioskaro-
wą Galę prowadził, debiutujący w roli 
konferansjera Arkadiusz Jankowiak. 
Laureatem w kategorii indywidualnej 
został m.in.  Stefan Nowak – za wzorowe 

reprezentowanie firmy na placu budowy, 
w kontaktach z inwestorami, służbami 
nadzoru budowlanego i miejscową spo-
łecznością, czego przykładem mogła być 
między innymi budowa w Lublińcu.

PIECOBIOSKARY 2001

Regulamin drugiej edycji Konkursu głosił, 
że kandydata do nagrody może zgłosić każ-
dy pracownik firmy, a spośród nich wyboru 
nominowanych dokonuje Kapituła Dyrek-

torów i dopiero listę nominowanych otrzy-
muje Kapituła Konkursu, którą tworzy Za-
rząd i która, podczas tajnego posiedzenia, 
ostatecznie decyduje, kto jest zwycięzcą. 

Indywidualną Piecobioskarową statu-
etkę otrzymal m.in. Cezary Pokrzywniak 
– za odwagę i męstwo przy wykonaniu 
projektu Zagospodarowania Złoża Gazu 
Ziemnego w Kościanie.

PIECOBIOSKARY 2002

Wyróżnionych Barbórkowym Piecobio-
skarem było 20. Zadecydowała o tym 
Kapituła Konkursu, która obradowała 
w dniach 29 – 30 listopada w miejscu nie-
byle jakim, bo w siedzibie Business Cen-
tre Club w Warszawie. 

Jednym ze zdobywców skrzydlatej sta-
tuetki został Mariusz Łożyński – za za-
rządzanie pionem obsługi wykonawstwa.

PIECOBIOSKARY 2003

Było to w przededniu przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej, więc chyba niko-
go nie zdziwi fakt, że zarówno Barbórka, 
jak i Piecobioskarowa Gala przebiegały 
pod hasłem PIECOEUROWIZJA. W roli 
prowadzących czwartą Piecobioskarową 
Galę zadebiutowali Joanna Majtczak 
i Andrzej Szultka.

W kategorii indywidualnej Piecobio-
skara 2003 otrzymał m.in.: Kamil Klo-
nowski za wielkie zaangażowanie w wy-
konywaną pracę, doskonalenie warsztatu 

zawodowego, w tym studia podyplo-
mowe, specjalizację w zakresie technik 
kriogenicznych, zdobywanie uprawnień 
energetycznych oraz odkrywanie no-
wych obszarów pracy zawodowej.

PIECOBIOSKARY 2004

To były ostatnie Piecobioskary. O tym, kto 
z nominowanych do zaszczytnej nagrody 
zdobędzie Piecobioskara, decydowała Ka-
pituła Konkursu, w skład której wchodzili 
ówcześni Dyrektorzy: Wojciech Bycz-
kowski, Romuald Czwojdrak, Ewa Gat-
tner-Wasilewicz, Andrzej Kwaśniewski, 
Piotr Kwiatek, Paweł Krzywda, Mariusz 
Łożyński, Katarzyna Preuss, Michał 
Skrzypczak i Mirosław Przybylski. 

Ten, któremu nigdy nic nie jest za trud-
no, zawsze uczynny, radosny i uśmiech-
nięty to Piotr Czajka – jeden z laureatów 
z 2004 roku.

ASY 2005

W roku 2005 miejsce Piecobiooskara za-
jął AS PBG SA. Kapitułę Konkursu AS PBG 
SA stanowiła szacowna grupa w skła-
dzie: Jerzy Wiśniewski, Małgorzata 
Wiśniewska, Tomasz Woroch, Przemy-
sław Szkudlarczyk, Tomasz Tomczak, 
Tomasz Przebieracz i Wojciech Bycz-
kowski. Kapituła przyznała aż 26 statu-
etek! Nagrody podczas uroczystej Gali 
wręczali odznaczeni Medalem Zasłużony 
dla Firmy.

Od Piecobioskarów 
do asa Grupy PBG

Tradycja wyróżniania Pracowników PBG za np. bardzo 
dobrą organizację pracy, rzetelność, ambicję, cenne 
pomysły i inicjatywę narodziła się w roku 2000. Wtedy 
to po raz pierwszy podczas Barbórki – jednego z naszych 
największych świąt (ze względu na korzenie gazownicze) 
– odbyła się Gala Piecobioskary. 

tekst agnieszka gostkowska, Joanna skałuba fundacja pbg

ŻYCIE W GRUPIE

Barbórka 2001, na pierwszym planie Małgorzata Wiśniew-
ska, w tle Cezary Pokrzywniak
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Bogdan Banaś, Grzegorz Lewan-
dowski, Marek Wojciechowski i Jacek 
Nowicki otrzymali statuetki w kategorii 
indywidualnej, ale uzasadnienie było 
zbiorowe – za to, że z pełną determinacją 
podjęli się realizacji przedsięwzięć Grze-
chotki, Górzyca, Gośka i Krzesiny. 

W 2005 roku „Asami” zostały też Panie: 
Mariola Dudziak, Katarzyna Gajew-
ska, Agnieszka Matysiak, Wiesława 
Chwiłkowska, Anna Karmowska za to, 
że są w różnych miejscach, różnymi rze-
czami się zajmują, za różne rzeczy odpo-
wiadają, ale łączy je to coś: z uśmiechem, 

nie za trudno, na czas, od początku do 
końca, można liczyć na ich pomoc.

ASY 2006

Po raz drugi na scenie zagościły Asy! Kan-
dydatów do nagrody zgłaszali przełożeni, 
ale wybór najlepszych spośród nich leżał 
w rękach Kapituły Konkursu, składającej 
się z następujących osób: Małgorzaty Wi-
śniewskiej, Tomasza Worocha, Tomasza 
Tomczaka i Wojciecha Byczkowskiego. 

Siódmą już Barbórkową Galę Asów 
ze swadą prowadzili: Karolina Kubica-
-Kamińska, Tomasz Hofman i Bartosz 
Janas.

Monika Labrenz została „superkie-
rownikiem budowy”; jak o niej mówimy 
„po prostu rewelacja na budowie. Niedo-
ścigniony wzór dla męskiej części współ-
pracowników, czarująca, urocza, a jakże 
konkretna i wymagająca”. 

Marcin Ruszkowski stał się Asem za 
profesjonalne, wnikliwe i obiektywne 
przygotowywanie specyfikacji materia-

łowych dla tematów związanych z wy-
dobyciem gazu i ropy naftowej. 

Kapituła doceniła również najtrudniej-
szy audyt ekonimiczny w historii PBG. 
Zespół w składzie: Kinga Banaszak-Fili-
piak, Bożena Ciosk, Krzysztof Tyliński 
– to osoby, które zapracowały na statu-
etkę, stawiając czoła najtrudniejszemu 
w historii audytowi ekonomicznemu 
prowadzonemu przez firmę Delo-
itte. Zespół ten zrobił ważny krok 
do podpisania największego za-
granicznego kontraktu. Nagrodę 
dostał zespół fantastycznych in-
dywidualności, które potrafiły 
zgodnie współpracować, 
odpowiadać na najtrud-
niejsze pytania audyto-
rów. To wspaniali koledzy 
z pionu ekonomicznego, 
zawsze pomocni, życzliwi, 
dowcipni i uśmiechnięci. 

ASY 2007

Spośród nominowanych 
Kapituła Konkursu w skła-
dzie: Tomasz Tomczak, 
Przemysław Szkudlar-
czyk i Mariusz Łożyń-
ski wybrała najlepszych 
i przyznała 21 statuetek. 

Dariusz Szymański 
– monter-brygadzista 
z brygady DT-7 jest Asem 
ponieważ wyróżnia go sa-
modzielność w prowadze-
niu prac oraz w rozwiązywaniu 
problemów techniczno-wyko-
nawczych, jakie pojawiają się 
niejednokrotnie w trakcie re-
alizowanych zadań. Statuetkę 
otrzymali też m.in. Karol 
Puk – najlepszy praw-
nik wśród inżynierów, 
a efektywnie zarządza 
zespołem kolejny lau-
reat – Radosław Rząsa!

Artur Kalemba, jeden z najdłużej 
pracujących, wyjątkowo sumienny i obo-
wiązkowy otrzymał Asa za sprawne nad-
zorowanie prac brygady gospodarczej.

Ale najbardziej wyjątkowa była statu-
etka przyznana przez wszystkich pracow-
ników – postanowiliśmy wyróżnić Asem 
jeszcze kogoś szczególnie ważnego dla 

nas wszystkich. Jest tylko jedna taka 
osoba w Firmie, nikt inny nie mógł-

by być na jej miejscu. 
Tytuł AS ASÓW PBG SA został 

nadany Prezesowi zarządu PBG 
SA Jerzemu Wiśniewskiemu!

ASY PBG SA 2008 

Spośród nomino-
wanych Kapituła 
Konkursu w składzie: 
Przemysław Szku-
dlarczyk, Mariusz 
Łożyński i Tomasz 
Tomczak wybrała 

najlepszych i przy-
znała 17 statuetek. 

Jolanta Leliń-
ska-Starzak, Boże-
na Ciosk i Danuta 
Sękowska otrzyma-
ły nagrodę zespoło-
wą za zbudowanie 
portfela limitow 
bankowych i ubez-
pieczeniowych na 
ponad 1,7 mld zł. 

 Asem PBG SA – 
Superdyrektorem został 
Michał Skrzypczak . 
Głosowało na niego aż 
25 osób – to rekordowa 
liczba nominacji w dzie-

więcioletniej histo-
rii Konkursu. Nie 
sposób wymienić 
wszystkich uzasad-
nień, ale przytocz-
my choć jedną. 

„Docenia indywidualizm każdego, 
to co w nim niepowtarzalne, szanuje 
słabości oraz motywuje swoich pod-
opiecznych do ich pokonywania. Potrafi 
wytłumaczyć, gdy coś jest niezrozumiałe, 
podać rękę, gdy są kłopoty. Zawsze znaj-
duje czas na indywidualne rozmowy.”

 „Wiele jego pomysłów stało się stan-
dardem obowiązującym w PBG, a niejed-
nokrotnie w całej Grupie Kapitałowej.”

AS W GRUPIE PBG 2010

Pierwsze Asy w Grupie PBG również były 
wyjątkowe – pierwsze w Grupie, gdzie pra-
cuje 10-krotnie więcej ludzi niż w samym 
PBG… co sprawiło, że szczególnego zna-
czenia nabrały nie tylko same statuetki, ale 
również znalezienie się w gronie Nomino-
wanych. O wszystkich piszemy w specjal-
nym wydaniu Biuletynu Korporacyjnego 
(http://bvortal/article/show/id/5111), w tym 
miejscu przypomnimy tylko, że nominacje 
i nagrody wręczaliśmy w następujących 
obszarach: wsparcie kontraktów, pozy-
skanie kontraktów i kontrakty 2010.

Nagrodę Specjalną ustanowił Pre-
zes Jerzy Wiśniewski i przyznał ją poza 
konkursem dla kontraktu Lewobrzeżna 
Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu 
(LOŚ).

ŻYCIE W GRUPIEŻYCIE W GRUPIE

Barbórka 2007, Prezes Jerzy Wiśniewski – As Asów, w tle Zarząd PBG SA

Barbórka 2006, od lewej Ryszard Perz, Małgorzata Wiśniewska, Roman Szostak, Ola Byczkowska,  Marcin Ruszkowski,  Moni-
ka Kaczmarkiewicz, Lidia Prętka, Marzenia Kolendo i Jacek Perczyński

Prezes Jerzy Wiśniewski i Przewodniczący Rady Nadzorczej 
PBG, Maciej Bednarkiewicz, Gala Noworoczna 2011

http://bvortal/article/show/id/5111
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Skład PBG BAND
Jacek Nowicki – gitara rytmiczna + wokal
Bartek Kuźmin – gitara prowadząca i rytmiczna
Michał Czerwiński – gitara prowadząca i rytmiczna + wokal
Mateusz Niedźwiecki – gitara basowa
Michał Mikulicz – perkusja
Danka Sękowska – wokal
Marta Abrasowicz – wokal

PBG
Band

Tematem przewodnim pierw-
szej Gali, która odbyła się 14 stycznia 2011 
roku w Multikinie Malta w Poznaniu, były 
kontrakty zakończone i wygrane w roku 
2010, dlatego nie mogło zabraknąć pra-
cujących przy tych projektach. To Oni 
przede wszystkim znaleźli się na naszym 
wyjątkowym spotkaniu. Zarząd nie za-
pomniał też o obszarach wsparcia. Gość-
mi byli ci, którzy budowali m.in. Stadion 
Miejski w Poznaniu, kolektor do OŚ „Czaj-
ka”, Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków, 
Odazotownię Grodzisk, a także ci, którzy 
uczestniczyli w przygotowaniu przetar-
gów, abyśmy w kolejnych latach mogli 
realizować duże kontrakty.

To jednak na dyrektorów i zarządzają-
cych zespołami spadła decyzja ustalenia 
listy. Nie było to proste. Dyrektorzy od-
powiadali na pytanie o listę: „Jak to kto? 
Najlepiej wszyscy!”. Spotkanie składało 
się z kilku elementów: projekcje filmów, 
ceremonia wręczenia statuetek As w Gru-
pie PBG, występ PBG Bandu oraz zabawa 
taneczna.

Noworoczna Gala w Grupie PBG od-
była się w kinie, bo jednym z celów spo-

Noworoczna Gala

Gala to nowa forma spotkania w naszej 
Grupie. Noworoczna Gala łączy 
elementy dawnej Barbórki i Spotkania 
Noworocznego organizowanych kiedyś 
w PBG.

tkania był pokaz filmów z największych 
w roku 2010 budów Grupy PBG. Pierw-
szy film, z budowy kolektora ściekowe-
go do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” 
w Warszawie, powstał przy współpracy 
spółek: PRG „Metro”, Hydrobudowa 9 
oraz Hobas i jest filmem promocyjnym. 
Przedstawiał trasę kolektora, zasto-
sowaną technologię mikrotunelingu 
i korzyści z niej płynące, zwłaszcza dla 
mieszkańców stolicy, którzy w minimal-
ny sposób odczuwali skutki prowadzo-
nych prac. Kolektor ma 6 km długości, 
300 cm średnicy, kanał pod kolejne mo-
duły kolektora drążony był na głęboko-
ści 8 – 14 m. Jest to największy kolektor 
i pierwszy tego typu projekt zrealizowa-
ny w Polsce.

Drugi film dokumentował Rozbudo-
wę Stadionu Miejskiego w Poznaniu 
i został zrealizowany przez Agencję TVN 
przy współpracy spółek: PBG, Hydrobu-
dowa Polska i PBG Technologia. 

Kolejnym ważnym elementem Gali była 
ceremonia wręczania statuetek Asów. Ka-
pituła Konkursu przeanalizowała wszyst-
kie nominacje i… zadanie nie było łatwe.

W końcu, po wielu dyskusjach i nie-
przespanych nocach, zapadły decyzje. 
Wszystkich uhonorowanych statuetką 
widzicie na fotografii powyżej. Wśród  
osób stojących począwszy od lewej: Józef 
Pawłowski, Grzegorz Gabryelczyk, Alek-
sandra Byczkowska, Elżbieta Tomaszyk, 
Paweł Rakiewicz, Karolina Mikołajczak, 
Anna Nowak, Ewa Kędra, Mariusz Prze-
woźnik, Małgorzata Jankowska, Andrzej 
Michalski, Magdalena Bendowska, Zbi-
gniew Kleczewski, Joanna Dowojna, To-
masz Erdman, Małgorzata Sikora, Maciej 
Kwiatkowska, Piotr Karaś, Iwona Nowak, 
Eugenia Bachorz, Anna Kaminiarz, Jerzy 
Ciechanowski. U dołu Tomasz Hamrol, 
Grzegorz Starzak, Jerzy Wiśniewski.

tekst agnieszka gostkowska fundacja pbg

Od redakcji: 
Noworoczna Gala w Grupie PBG 2012 
odbędzie się 27 stycznia 2012 roku, 
tym razem w Auli Politechniki Po-
znańskiej i mamy nadzieję, że będzie 
równie ważna i ciekawa jak spotkanie 
w roku 2011. 

ŻYCIE W GRUPIE

w Grupie PBG 2011

Wyrwij strony, 
złóż w harmonijkę i spiewaj!

Baw się razem z nami!



Na sali wielkiej i błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires,
Które nie chce spać, orkiestra stroi instrumenty
Daje znak i zaraz zacznie nowe tango grać.
Siedzimy obok obojętni wobec siebie jak turyści
Wystukując rytm, nie będzie tanga między nami
Choćby nawet cud się ziścił, nie pomoże nic.

Chociaż płyną ostre nuty, w żyłach płonie krew,
Nigdy żadne z nas do tańca nie poderwie się.

Bo do tanga trzeba dwojga zgodnych ciał i chętnych serc,
Bo do tanga trzeba dwojga, tak ten świat złożony jest.

Zaleje w końcu Buenos Aires noc tak gęsta jak atrament,
A gdy przyjdzie brzask co było w naszych sercach kiedyś,
Kiedyś jak świecący diament, cały straci blask.

I choć będą znowu grali Bóg to jeden wie,
Nigdy razem na tej sali nie spotkamy się.

Tekst: Andrzej Mogielnicki

Muzyka: Romuald Lipko

Herbata stygnie zapada mrok
A pod piórem ciągle nic
Obowiązek obowiązkiem jest 
Piosenka musi posiadać tekst
Gdyby chociaż mucha zjawiła się, 
Mogłabym ją zabić a później to opisać

W moich słowach słoma czai się 
Nie znaczą nic.
Jeśli szukasz sensu prawdy w nich
Zawiedziesz się.

A może zmienić zasady gry,
Chcesz usłyszeć słowa
To sam je sobie wymyśl
Nabij diabła, chmurę śmierci weź
Pomoże ci
Wnet twe myśli w słowa zmienią się
Wyśpiewasz je sam

Tekst: Katarzyna Nosowska

Muzyka: Piotr Banach

Kupiłem sobie dżiny, buty, czapkę i pas
Opuszczam Amerykę – byłem tam pięć lat
Lecz tęsknię już tak bardzo, 
Że nie mogę spać nie mogę jeść
Marzeniem moim twarz zobaczyć twoją jest
Wiozę torby z darami, w aucie z alufelgami
Portfel cały wypchany dolarami

A ty…
A ty całuj mnie – to taka piękna gra
Całuj mnie – ja ci to wszystko dam

Podjadę pod okienko twe – zastukam co sił
Nie będę pukał długo, bo szybę bym zbił
A ty mi zaraz otworzysz
Jestem bogaty więc możesz
Twój ojciec, co w polu orze nie będzie mnie bił
Bo, dam ci torby z darami
Auto z alufelgami, portfel cały wypchany dolarami

Tekst: Paweł Kukiz

Muzyka: Piersi

Mamo piszę do Ciebie wiersz, 
Może ostatni, na pewno pierwszy
Jest głęboka, ciemna noc,
Siedzę w łóżku a obok śpi ona

I tak spokojnie oddycha
Dobiega mnie jakaś muzyka
Nie, to tylko w mej głowie szum
Siedzę i tonę i tonę we łzach,
Bo jest mi smutno, bo jestem sam
Dławi mnie strach

Samotność to taka straszna trwoga
Ogarnia mnie, przenika mnie
Wiesz mamo, wyobraziłem sobie, że
Że nie ma Boga, nie ma nie!

Spokojny jest tylko mój dom,
Gdzie Ty jesteś a mnie tam nie ma

Tekst: Dorota Zawiesienko, Ryszard Riedel

Muzyka: Benedykt Otręba

The world was on fire, no-one could save me but you
It’s strange what desire will make foolish people do
And I’d never dreamed that I’d meet somebody like you
And I’d never dreamed that I’d need somebody like you

No I wanna fall in love
this world is only gonna break your heart
And i wanna fall in love
this world is only gonna break your heart
…with you

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do

Tekst: Chris Isaak

Muzyka: H.I.M

Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność
Dla mnie zrzuca ją, kiedy robi się ciemno x2

By nasze życie miało wreszcie jakiś smak
Wracam chętnie do chwili i pamiętam pierwszy raz
Pierwsze spotkanie jak podróż w nieznane
Siedzieliśmy wpatrzeni tak jak dzieci, które jeszcze nic nie wiedzą

Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność
Dla mnie zrzuca ją, kiedy robi się ciemno

By w środku nocy tańczyć razem w świetle gwiazd
Zamykam oczy, tańczy cisza wokół nas
Bo całkiem inna jest jej niewinność
Każdy jej taniec jest wyłącznie dla mnie – i zawsze już zostanie

Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność
Dla mnie zrzuca ją, kiedy robi się ciemno

Tekst: Marek Kościkiewicz

Muzyka: Marek Kościkiewicz

Hey you, out there in the cold
Getting lonely, getting old
Can you feel me?
Hey you, standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?
Hey you, dont help them to bury the light
Don’t give in without a fight.

Hey you, out there on your own
Sitting naked by the phone
Would you touch me?
Hey you, with you ear against the wall
Waiting for someone to call out
Would you touch me?
Hey you, would you help me to carry the stone?
Open your heart, I’m coming home.

Autor: Roger Waters

Takie tango (Budka Suflera) Teksański (Hey) Całuj mnie (Piersi) List do M. (Dżem)

Wicked game (H.I.M.) Ona jest ze snu (IRA) Hey you (PINK FLOYD) 
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Patronat Bandu:

Kontakt:
Bartek Kuźmin – bartosz.kuzmin@pbg-sa.pl
kom. +48 693 473 028

Fotorelacja z Noworocznej Gali 2011
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Raport Roczny - dział Relacji Inwestorskich, CUK, Fundacja PBG

Spółka PBG zajęła I miejsce w szóstej edycji konkursu The Best Annual Report 2010 
zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. 

Celem konkursu jest stworzenie standardów sporządzania raportów rocznych wg 
MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie a tym 
samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane 
raporty roczne sporządzone wg MSSF/MSR z punktu widzenia wartości 
użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

nagrody
w Grupie PBG
O jakości naszej Grupy, profesjonalizmie i pełnym zaangażowaniu nie tylko w projekty 
branżowe świadczyć mogą liczne nagrody, które zdobyły spółki wchodzące w jej skład 
w ubiegłym roku. 

Firma Roku 2011

Za szczególny wkład w realizację inwe-
stycji związanych z przygotowaniem do 
Euro 2012 w Polsce spółka Hydrobudowa 
Polska zdobyła tytuł „FIRMA ROKU 2011”. 
Jednocześnie Akademia Polskiego Sukce-
su przyznała Prezesowi Jerzemu Ciecha-
nowskiemu Złoty Medal w uznaniu jego 
osobistego wkładu w rozwój infrastruk-
tury w naszym kraju, a w szczególności 
zaangażowania przy budowie stadionów 
w Polsce.

Więcej na temat przyznanego tytułu 
znajdziecie na końcowych stronach ga-
zety.

RESPECT Index

W lipcu 2011 wieloletnia działalność na rzecz społeczeństwa 
została zauważona i doceniona przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych w Warszawie oraz audytorów z firmy Deloitte. Spółka 
PBG weszła w skład RESPECT Index, czyli prestiżowego indeksu 
spółek spełniających najwyższe standardy CSR.

European Property Awards 2011

Wybudowany przez Grupę Kapitałową PBG poznański biurowiec Skalar Office Center 
jako jedyny polski obiekt znalazł się wśród laureatów nagrody na najlepszy projekt ar-
chitektoniczny w kategorii Office Architecture w konkursie European Property Awards 
2011.

Internale Poland 2011

Wydania specjalne Biuletynu Korporacyj-
nego „Ogniwo” uznane zostały za najlep-
sze projekty komunikacji wewnętrznej 
w Polsce w ogólnopolskim konkursie 
INTERNALE POLAND 2011. 

Nagrodzone wydania to: „Piękna rola 
kobiety” oraz eko wydanie – „Gramy 
w zielone”. Więcej informacji na temat 
nagrody można znaleźć w nr 3(141) Biu-
letynu Korporacyjnego „Ogniwo”.

NO-DIG Award 2011 

”Najlepszy na Świecie Projekt Roku 2010 
– Instalacja Bezwykopowa – projekt mi-
krotunelowy” dla: Budowa Kolektorów 
Dosyłowych z rur przeciskowych do 
oczyszczalni ścieków Czajka w Warsza-
wie”. 

Spółka PBG SA oraz Hobas System 
Polska otrzymały nagrodę NO-DIG Award 
2011, czyli najbardziej prestiżowe wyróż-
nienie w obszarze robót inżynieryjnych 
realizowanych z zastosowaniem tech-
nologii bezwykopowych. Nagroda przy-
znana została przez międzynarodowych 
ekspertów z organizacji ISTT (Internatio-
nal Society for Trenchless Technology) 
na 29. Międzynarodowej Konferencji 
NO-DIG w Berlinie poświęconej techno-
logiom bezwykopowym. 

Więcej informacji na temat projektu na stronie: 
www.odpowiedzialni.gpw.pl.

ŻYCIE W GRUPIEŻYCIE W GRUPIE

http://www.odpowiedzialni.gpw.pl
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Światowa poznanianka

Z wykształcenia inżynier i Master of Busi-
ness. Jej specjalnością i konikiem jest tak-
że Public Relations i systemy zarządzania 
jakością, dlatego w swojej zawodowej 
działalności skupiła się głównie na pracy 
nad organizacją jako organizmem żywym 
– nad procesami. 

Doskonały menedżer, dba o nieustan-
ny rozwój kompetencji. Nie tylko zdoby-
wa wiedzę, ale potrafi się nią dzielić – ze 
swoimi pracownikami, na konferencjach 
i w publikacjach prasowych.

Łączy pracę z pasją

Wraz z mężem założyła Spółkę, która 
po 18 latach działalności stoi na czele 
Grupy Kapitałowej skupiającej firmy z ob-

- Nowoczesna Dama Biznesu i Filantropii

szarów budownictwa specjalistycznego. 
Jest współtwórcą sukcesu spółki, jej wie-
loletnim pracownikiem, partnerem w za-
rządzaniu firmą.

Przez wiele lat Małgorzata Wiśniewska 
pełniła w spółce PBG rolę członka zarzą-
du, odpowiadając za obszar związany 
z Jakością. Jako Pełnomocnik Zarządu 
ds. Jakości promowała nowoczesne me-
tody zarządzania przedsiębiorstwem 
sprzyjające poprawie komunikacji oraz 
tworzeniu przyjaznej kultury organiza-
cyjnej, cechującej się rodzinną atmosferą. 
Ponadto jako członek Rad Nadzorczych 
wspierała rozwój i zarządzanie Grupą 
Kapitałową. 

Mawia o sobie, że ma troje dzieci: do-
rosłych już Magdę i Faustyna oraz funk-

Od 2010 roku Małgorzata Wiśniewska 
jest także Prezesem Fundacji PBG, której 
działalność koncentruje się na wsparciu 
inicjatyw społecznych i kreowaniu wize-
runku Grupy PBG. 

Łączy pasję z pracą

Kocha pracę z ludźmi, dba o to, by pod-
nosili kwalifikację oraz by pracowali 
w przyjaznej atmosferze. Z jej inicjatywy 
w 2002 roku powstała firmowa galeria 
sztuki – PBG Gallery, w której co miesiąc 
odbywają się wernisaże zaproszonych 
artystów i uzdolnionych pracowników. 

Sama fotografuje – aparat fotogra-
ficzny w jej ręku jest czymś naturalnym, 
a w wolnych chwilach chwyta za pędzel. 
Lubi dzielić się własnym widzeniem 
świata poprzez prezentację fotografii 
i delikatnych akwareli. W ponad dzie-
sięcioletniej historii galerii można było 
podziwiać kilka Jej wystaw.

Pomysłem pani prezes jest także or-
ganizowanie od blisko 12 już lat nauki 
języków dla pracowników Grupy PBG, 
w działającej aktywnie Akademii Języ-
ków Obcych.

Pani Małgorzata jako profesjonalny 
menadżer znakomicie zarządza swoim 
czasem. Mimo wielu zajęć już od po-
nad 20 lat jako Prezes działa aktywnie 
w ramach Poznańskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego, którego głównym celem 
jest zwiększanie możliwości eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży. 

Włącza się także w organiza-
cję takich inicjatyw jak tego-
roczna wystawa „Papież 
– Pielgrzym. Jan Paweł 
II na znaczkach 
pocztowych świa-
ta 1978–2005”, 
która miała 
miejsce w Ge-
newie w Pałacu 
Narodów siedzi-
bie ONZ w trakcie 

Małgorzata WIŚNIeWSKa

Pierwsza Dama naszej Firmy. Pani Prezes. 
Pani Małgosia. Obecna wśród nas, pierwszy 

i to jakże uważny czytelnik Waszych artykułów. 
Osoba ważna i będąca z nami „od zawsze”. W tym 

numerze przedstawiamy różne oblicza Pani Małgosi – 
menedżera, artysty, babci, pasjonatki podróży i języków 
obcych. Przedstawiamy Jej energię, entuzjazm i radość, 

mając odrobinę nadziei, że część tej radości dajemy Jej my – 
pracownicy Grupy PBG…

tekst justyna olszewska fundacja pbg

konferencji pt. „Promocja Praw Człowieka 
i Jan Paweł II”.

Wraz z mężem otrzymała tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Włocławek. 
Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego nadało Pani Małgosi god-
ność Lidera pracy Organicznej. 
Odznaczona została również 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 
Rzeczpolitej Polskiej.

Nigdy się nie poddaje, 
gdy widzi choćby świa-
tełko w tunelu i choćby 
jednego człowieka, który 
chce razem z Nią podjąć 
wyzwanie. Wymaga wiele od 
innych, ale też od siebie. Cią-
gle szuka nowych rozwiązań 
i cieszy się z implementacji 
tych, które usprawniają orga-
nizację pracy. 

Niezwykle kreatywna, pełna po-
mysłów i inicjatyw potrafi motywo-
wać, wspierać, doradzać i wspólnie 
rozwiązywać 

problemy. Jest ciekawa świata i ludzi. 
Kocha podróże, nordic walking, ale naj-
bardziej swoją wnuczkę Antoninę. Swój 
czas dzieli między Polskę i Szwajcarię.

cjonujące i ciągle rozwijane w spółce 
systemy IT. To dzięki Jej determinacji cała 
organizacja korzysta z rozwiązania, jakim 
jest m.in. ORACLE. Jednak to nie jedyne 
dokonania Pani Małgorzaty w spółce. To 
Ona wdrożyła w organizacji Zintegro-
wane Systemy Zarządzania. To dzięki 
Jej zaangażowaniu i cechom charakteru 
PBG ma wyjątkową kulturę organizacyj-
ną, która pozwoliła jej zająć w 2010 roku 
miejsce wśród spółek notowanych w RE-
SPECT INDEX. 

Gdyby nie konsekwencja Małgorzaty 
Wiśniewskiej, marka PBG SA nie zyska-
łaby tak rozpoznawalnego na rynku wi-
zerunku. Dziś Pani Małgorzata standardy 
wypracowane w PBG wdraża w całej Gru-
pie Kapitałowej.

Od redakcji:

AS ASÓWAS ASÓW
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Jestem szczęśliwa,
gdy słońce świeci,
śpiewają ptaki,
śmieją się dzieci,
wiatr szumi w drzewach;
radość wokoło,
bzy rozkwitają
i jest wesoło,
gdy myśl pogodna
wciąż wyżej wzlata,
by w tańcu z wiatrem
pył z gwiazd pozmiatać...

Jestem szczęśliwa
wiosną i latem,
jesienią, zimą,
o każdej porze;
gdy pachną kwiaty
i płoną zorze,
gdy miłość uczy
ludzi pokory,
a nasze cnoty
stanowią wzory.
Bo dobro, mądrość
siłę wyzwala,
co radość życia
w ludziach utrwala

W takich to chwilach 
jestem szczęśliwa!

Od redakcji:

Wiersz przygotowany na imie-

niny Pani Prezes Małgorzaty 

Wiśniewskiej, które obchodzi-

liśmy 10 czerwca 2010 roku

Jestem 
szczęśliwa

AS ASÓW
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Ze wszystkich potencjal-
nych możliwości rozwoju Rafako, współ-
praca z PBG to dla nas obecnie najlepsza 
opcja. Oba podmioty są do siebie bardzo 
dobrze dopasowane; nie ma obszarów, 
które by się wzajemnie wykluczały. Dlate-
go po transakcji nie trzeba będzie doko-
nywać reorganizacji w spółkach – ocenił 
Różacki.

– Warte wyróżnienia jest również to, 
że łączą się dwa polskie podmioty. Dzię-
ki temu kluczowe technologie związane 
z energetyką konwencjonalną pozostaną 
i nadal będą rozwijane przez polski kapi-
tał – podkreślił.

Różacki zaznaczył, że w ostatnich la-
tach Rafako – w odróżnieniu do branżo-
wej konkurencji – koncentrowało się na 
rozwoju technologicznym, a nie powięk-
szaniu skali działania.

– Obecnie dysponujemy najszer-
szą gamą technologii energetycznych 

PREZES RAfAKO: 

Ze wszystkich potencjalnych możliwości 
rozwoju Rafako, współpraca z PBG to dla 
nas obecnie najlepsza opcja – powiedział 
portalowi wnp.pl prezes raciborskiej 
spółki, Wiesław Różacki. – To przełom na 
rynku budownictwa energetycznego 
wykraczający daleko poza granice Polski – 
dodał.

w Europie. Poza wszystkimi instalacjami 
ochrony środowiska, posiadamy kompe-
tencje do budowy bloków energetycz-
nych na wszystkie parametry i rodzaje 
spalanych paliw. Rafako jest jedną z czte-
rech firm europejskich, obok Alstom, 
Hitachi Power Europe i Doosan Babcock, 
które dysponują kompleksową technolo-
gią na bloki nadkrytyczne. Ten dynamicz-
ny rozwój dokonał się w ostatnich kilku 
latach – wskazał Różacki.

– Natomiast PBG, które zaczynało 
działalność od podstaw na początku lat 
90-tych, urosło do roli potentata na lo-
kalnym rynku budowlanym. Połączenie 
sił PBG i Rafako stworzy podmiot, który 
będzie miał duże szanse w staraniach 
o kontrakty w polskiej i zagranicznej 
energetyce – dodał.

Prezes podkreślił, że PBG i Rafako mają 
duży potencjał do rozwoju również dzięki 
polskiemu kapitałowi.

– Powiedzmy sobie szczerze, duże 
podmioty, oparte o kapitał zagranicz-
ny, nie mają takiej swobody rozwoju. 
Za komfort dostępu do zagranicznego 
kapitału płaci się utratą samodzielno-
ści. Polski podmiot, który z jednej stro-
ny posiada duże zaplecze finansowe, 
a z drugiej technologię, może czuć się 
swobodnie. To wielka szansa dla PBG 
i Rafako – podsumował Różacki.

tekst toMasz eLżbieciak wnp.pl

nasza współpraca z PBG to przełom

Od redakcji:
Redakcja „Ogniwa” dziękuje porta-
lowi Wirtualny Nowy Przemysł (wnp.
pl) za zgodę na przedruk niniejszego 
wywiadu. Cały tekst znajduje się pod 
adresem: http://budownictwo.wnp.
pl/prezes-rafako-nasza-wspolpraca-
-z-pbg-to-przelom,144261_1_0_0.
html

ŻYCIE W GRUPIE

PBG oraz Rafako, poza 
wspólnymi inwestycjami 
łączy również pasja i sza-
cunek do rzeczy pięknych. 
Na zdjęciu widać odre-
staurowany przez Rafako 
XIX w. Dom Strzelecki 
Bractwa Kurkowego. 

43ŻYCIE W GRUPIE

http://budownictwo.wnp.pl/prezes-rafako-nasza-wspolpraca-z-pbg-to-przelom,144261_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/prezes-rafako-nasza-wspolpraca-z-pbg-to-przelom,144261_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/prezes-rafako-nasza-wspolpraca-z-pbg-to-przelom,144261_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/prezes-rafako-nasza-wspolpraca-z-pbg-to-przelom,144261_1_0_0.html
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Centrum usług Księgowych 
CuK

Strategia Zarządu PBG zakładała już w 2008 roku centralizację usług księgowych, 
udało się to dopiero w 2010 roku, ale najważniejszy jest fakt, że wystartowaliśmy, 
istniejemy, wciąż rozwijamy się i dostosowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości.

w Grupie Kapitałowej PBG 

tekst anna karmowska cuk

ŻYCIE W GRUPIEŻYCIE W GRUPIE

Zespół CUKu podczas Wystawy „Zamień samochód na rower”, budynek A, wrzesień 2011

Z dniem 1 lipca 2010 roku rozpoczęło swoją działal-
ność Centrum Usług Księgowych w Wysogotowie. Centrum 
Usług Księgowych; w skrócie CUK to nie tylko księgowość, ale 
także kadry, płace oraz konsolidacja. Nie jesteśmy samodzielną 
spółką, lecz działamy w ramach struktur PBG SA.

Główne cele, które sobie stawiamy to:
 » standaryzacja procesów funkcjonujących w Grupie Kapita-

łowej PBG,
 » skrócenie i usprawnienie procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych,
 » podniesienie jakości sprawozdań finansowych,
 » reszta to wyzwania przyszłości, o których napiszemy w kolej-

nym numerze „Ogniwa”.
CUK w Wysogotowie świadczy usługi dla kilkudziesięciu 

spółek z Grupy Kapitałowej PBG. Ich liczba zmienia się, co jest 
związane ze strategią Grupy PBG i jej rozwojem. Obecnie jest 
to 36 spółek! 

Stanowimy zespół osób, które posiadają bardzo wysoką wiedzę 
merytoryczną w różnych obszarach, po to, aby sprostać wszyst-
kim zadaniom, jakie sobie wyznaczyliśmy oraz w pełni zaspokoić 
oczekiwania Zarządów Spółek, które korzystają z usług Centrum.

Zatrudniamy pracowników mądrych i chętnych do pracy. 
Dzisiaj jesteśmy pewni, że z takim zespołem możemy zmierzyć 
się z każdym zadaniem i z każdym wyzwaniem. A wyzwania 
są duże; dla przykładu podajemy ilość dokumentów miesięcznie 
wprowadzanych do ksiąg (porównaj ramkę poniżej).

Aby lepiej poznać naszą, przyznajmy, dość skomplikowaną 
strukturę, zapraszamy na stronę BVortala Korporacyjnego 
(zakładka CUK), gdzie został zamieszczony schemat organiza-
cyjny CUK. W zakładce CUK można znaleźć wiele innych, waż-
nych informacji, które na bieżąco aktualizujemy o nowe trudne 
zagadnienia. Zapraszamy do lektury!

Przez półtora roku niektórzy z Was na 
pewno już zdążyli poznać przynajmniej 
część naszej załogi, chociażby w momen-
cie konieczności rozliczania delegacji lub 
faktury gotówkowej albo zostały popro-
szone o dostarczenie niezbędnych do-
kumentów i informacji do księgowości. 
Zapewne nie zawsze ten kontakt kojarzy 
się Wam z czymś miłym… no cóż, nikt nie 
lubi być tym, który uzupełnia braki w „pa-
pierkach” lub wyjaśnia to, co zdawało się 
być oczywistym… Ale, Kochani, możecie 
wierzyć lub nie: albo to dla Was tak Was 
męczymy albo dla dobra Spółki – innej 
opcji nie ma.

To półtora roku istnienia CUK to czas 
wzajemnego poznania się i wypraco-
wania jak najlepszego modelu współ-
pracy. Zapewne była to niełatwa droga, 
ale mamy nadzieję, że będzie już tylko 
lepiej, profesjonalnie i efektywnie. Tym 

którzy zaczęli dostrzegać zalety istnienia 
CUK – bardzo dziękujemy! Bo o to nam 
chodziło!

Przed nami ciągle nowe wyzwania 
przyszłości, czyli jak wspierać i rozliczać:

 » działalność kopalń, oraz realizacja 
ogromnej inwestycji budowy zakładu 
górniczego i rozliczenia z tym zwią-
zane,

 » działalność hotelową, a przy tej okazji 
wykorzystanie wiedzy na temat rozli-
czania franczyzy, importu usług, i wiele 
innych nowych zagadnień związanych 
ze specyfiką tej działalności,

 » realizacja kontraktów zagranicznych 
ich rozliczanie księgowe i podatkowe, 

wsparcie dla osób prowadzących te 
kontrakty to dla nas wielkie wyzwanie.

Jak bardzo istotne są np. zagadnienia po-
datkowe przeczytacie w kolejnym nume-
rze „Ogniwa”…

Ilość dokumentów wprowadzanych miesięcznie do ksiąg: 
 » dokumenty w systemie Symfonia – 5 434 
 » dokumenty w systemie Oracle – 5 871 
 » dokumenty w systemie SAP – 3 387 
 » razem ilość zadekretowanych dokumentów – 14 692 

Ilość dokumentów dla jednej osoby – 408 
 » dokumenty w systemie V-desk – 5 306 miesięcznie

Ilość pracowników ujętych do rozliczeń w module HR – 1 526 osób
Ilość osób do obsługi przez jednego pracownika – 90 osób

Wydajność CuK w miesiącu
Od redakcji:
Fragmenty tego tekstu po raz pierw-
szy wydrukowaliśmy w „Ogniwie” 
rok temu, teraz przypominamy 
o jednym z najważniejszych obsza-
rów wsparcia. Tekst jest wstępem do 
kolejnych artykułów .

Tym którzy zaczęli dostrzegać zalety istnienia CUK – bardzo 
dziękujemy! Bo o to nam chodziło!
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By  implementing advanced management 
models, we make sure that the needs of our customers are the 
key factor determining the quality of services we provide. 

We take full responsibility, ensuring comprehensive comple-
tion of awarded projects. We develop concepts, technological pro-
cesses and designs, ensure deliveries and project execution, carry 
out installation start-ups and provide operation, maintenance, 
warranty and post-warranty services. The technologies we apply 
are environmentally-friendly. By leveraging the expertise and ex-
perience of our engineering and project execution personnel, we 
have become the leader in multiple sectors of the construction 
industry.

Sport Stadiums

We were the contractor for the largest stadiums in Poland. 
The projects we completed meet the high standards required 
of Elite class stadiums. During construction we rely on solutions 
that are unique in Europe.

Od redakcji:
Macie przed sobą fragment tekstów, które napisane zostały 
specjalnie do Folderu Branżowego Grupy PBG. Cały folder sta-
nowiący naszą wizytówkę znaleźć możecie na naszej stronie: 
www.pbg-sa.pl.

oto pomysł na wykorzystanie tego tekstu - jadąc na waka-

cje – możecie pięknie opowiedzieć o naszej Firmie! 

PBG CAPITAL GROUP

We effectively combine the experience 
and expertise of the Group companies 
operating in various segments of the 
construction and installation industry. 

about us
ŻYCIE W GRUPIE

PORTFOLIO

http://www.pbg-sa.pl
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Zakład w Gdańsku Szadółkach 
to jeden z najnowocześniejszych za-
kładów utylizacji odpadów w Polsce. 
Jest nowa kwatera do składowania, 
sortownia śmieci, biogazownia czy 
podczyszczalnia ścieków.

Projekt zmian w Szadółkach sięga 2002 
roku, kiedy to radni podjęli uchwałę ini-
cjującą przebudowę. Jednak największe 
zmiany zaczęły się trzy lata temu, wraz 
z rozpoczęciem prac budowlanych. Za-
mknięto pochodzącą z lat 70., blisko 13 ha 
kwaterę dla odpadów, trwa proces jej rekul-
tywacji. Powstała zupełnie nowa kwatera, 
spełniająca wymogi unijne, ale też kom-
postownia, biogazownia, podczyszczalnia 
ścieków oraz – co istotne – sortownia.

GdaŃSK
Jeden  
z najnowocześniejszych 
zakładów utylizacji 
odpadów

Hydrobudowa Polska w 2011 roku zrealizowała projekt 
modernizacji zakładu utylizacji odpadów komunalnych 
w Gdańsku. Jak zgodnie podkreślają władze miasta, 
wymogi unijne powodują, że składowanie odpadów 
będzie coraz droższe. Jednak nowoczesna utylizacja na 
wysypisku w Szadółkach oraz segregacja odpadów już 
w miejscu zamieszkania mogą to znacząco ograniczyć.

opracowanie Joanna skałuba fundacja pbg

NASZE REALIZACJENASZE REALIZACJE

„Ma być lepiej nie tylko dla ludzi, ale 
też korzystniej dla przyrody. Z hałd śmie-
ci w Szadółkach nie powinno prawie nic 
wyciec do gleby czy wód gruntowych. Nic 
nie powinno też ulecieć do atmosfery – za-
pewniali Paweł Adamowicz – prezydent 
Gdańska, Wojciech Głuszczak – prezes 
Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sza-
dółkach, a także Andrzej Zwierzchowski 
– przedstawiciel wykonawców, członek 
Zarządu spółki Hydrobudowa Polska. 

Tak nieprzyjemnie pachnący biogaz, czyli 
metan, jest teraz przechwytywany zarów-
no na starej hałdzie odpadów, jak i na 
nowej. Prawie w całości będzie wykorzy-
stywany jako paliwo w bioelektrowni”.

Między innymi taką informa-
cję możemy przeczytać w serwisie 
naszemiasto.pl na stronie http://gdansk.
naszemiasto.pl/artykul/940859,nowy-eta-
p-w-dzialalnosci-gdanskiego-wysypiska-s
mieci-w,id,thtml?kategoria=675.

Ma być lepiej nie tylko dla ludzi, ale też korzystniej dla przyrody. 
Z hałd śmieci w Szadółkach nie powinno prawie nic wyciec do gle-
by czy wód gruntowych. Nic nie powinno też ulecieć do atmosfery.

SzadóŁKI

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/940859,nowy-etap-w-dzialalnosci-gdanskiego-wysypiska-smieci-w,id,t.html?kategoria=675
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/940859,nowy-etap-w-dzialalnosci-gdanskiego-wysypiska-smieci-w,id,t.html?kategoria=675
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/940859,nowy-etap-w-dzialalnosci-gdanskiego-wysypiska-smieci-w,id,t.html?kategoria=675
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/940859,nowy-etap-w-dzialalnosci-gdanskiego-wysypiska-smieci-w,id,t.html?kategoria=675
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Kontrakt na jednym z najno-
wocześniejszych terminali lotnisko-
wych w Polsce realizowany był przez 
PBG w konsorcjum ze spółką DIMARK, 
specjalizującą się w projektowaniu i bu-
dowie systemów transportowych i prze-
nośnikowych. Zakres robót obejmował 
m.in. wykonanie projektu warsztatowego 
systemu transportu bagażu oraz dostawę, 
montaż i zintegrowanie elementów wcho-
dzących w skład tego systemu: stanowisk 
przyjęcia bagażu (sekcja check-in), urzą-
dzeń rentgenowskich do prześwietlania 
i kontroli bagażu, karuzel lotniskowych 
(jednej na kierunek „odloty” oraz dwóch 
karuzel „przylotowych”), przenośników 
taśmowych łączących wszystkie elemen-
ty systemu oraz elementów zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego (czujniki, kurtyny 
i obudowy przeciwpożarowe).

Nowy rodzaj robót 
w porfolio PBG
Rzeszów-jasionka

Dostawa systemu transportu i kontroli bagażu do 
nowopowstającego terminala pasażerskiego na lotnisku 
w Rzeszowie -Jasionce to nowy rodzaj robót, jaki pojawił 
się w portfolio spółki PBG.

Mimo, iż nie jest to tak duży i efektowny 
kontrakt, jak np. budowa Stadionu Naro-
dowego czy Terminala LNG w Świnoujściu, 
to prace realizowane w ramach flagowej 
inwestycji województwa podkarpackie-
go, jaką jest rozbudowa lotniska w po-
drzeszowskiej Jasionce wymagały wiele 
wysiłku i poświęceń oraz stanowiły spore 
wyzwanie dla wszystkich zaangażowa-
nych w nie osób.

Największym wyzwaniem dla konsor-
cjum był niewątpliwie napięty terminarz 
prac. Umowa podpisana w połowie maja 
2011 roku zakładała zakończenie prac 
wraz z końcem 2011 roku. Sporą trud-
ność stanowił też fakt, że prace realizowa-
ne były równocześnie z budową całego 
obiektu, a współpraca z Generalnym Wy-
konawcą – firmą SKANSKA – nie zawsze 
należała do najłatwiejszych. 

Już w fazie projektowania dopaso-
wanie całego systemu do budowanego 
od kilku miesięcy budynku wymagało 
wielu przeróbek, konsultacji i ominięcia 
kolizji z innymi systemami niezbędnymi 
do funkcjonowania terminala lotnisko-
wego. Również podczas prowadzenia 
robót niezbędne były drobne poprawki, 
a także właściwa koordynacja dostaw 
urządzeń wchodzących w skład syste-
mu (maszyny pochodzą m.in. z Niemiec 
i Francji). Montaż urządzeń nieraz trwał 

do późnych godzin wieczornych, nie-
rzadko w hałasie, kurzu i… ciemnościach 
fundowanych przez elektryków Gene-
ralnego Wykonawcy. Dobra kooperacja 
wszystkich osób zaangażowanych w re-
alizację tego projektu sprawiła jednak, 
że pracownicy rzeszowskiego lotniska 
już szkolą się z obsługi całego systemu 
transportu i kontroli bagażu, a terminal 
w Jasionce czeka na pierwszych pasaże-
rów, którzy mają pojawić się tam w maju 
bieżącego roku.

NASZE REALIZACJE

Mimo, iż nie jest to tak duży i efektowny kontrakt, jak np. budowa 
Stadionu Narodowego czy Terminala LNG w Świnoujściu, to prace 
realizowane w ramach flagowej inwestycji województwa podkar-
packiego, jaką jest rozbudowa lotniska w podrzeszowskiej Jasionce 
wymagały wiele wysiłku i poświęceń oraz stanowiły spore wyzwa-
nie dla wszystkich zaangażowanych w nie osób.

tekst błażeJ szyMankiewicz pbg sa
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Roboty budowlane będą prze-
prowadzane w dwóch etapach. Etap I, 
który już wielu z nas może oglądać po-
lega na przebudowie odcinka ul. Roose-
velta od mostu Dworcowego do Ronda 
Kaponiera. Planowany czas zakończenia 
tego etapu to 30 kwietnia 2012 r.

Prace budowlane związane są z:
 » przebudowaniem konstrukcji wspor-

czej od skrzyżowania ulicy Roosevelta 
z ulicą Bukowską do Kaponiery (do dy-
latacji obiektu przed istniejącą podsta-
cją trakcyjną „rondo Kaponiera”),

 » wykonaniem niezbędnych prac dla 
uruchomienia komunikacji tramwajo-
wej i ruchu drogowego w pełnym za-
kresie w ulicy Roosevelta na odcinku 
od mostu Dworcowego do Kaponiery 
i ulicy Bukowskiej,

 » budową peronów na przystanku PST 
„Kaponiera”.
Etap II – Budowa Ronda Kaponiera od 

etapu I do Mostu Teatralnego trwać bę-
dzie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 paździer-
nika 2013 r. – czyli już po rozgrywkach 
Euro 2012. Ostateczne zakończenie prac 
nastąpi 30 listopada 2013 r.

Ważna przebudowa

W środę 24 sierpnia 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę 
ul. Roosvelta na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego 
do skrzyżowania z ul. Głogowską i Mostem Dworcowym wraz z przebudową 
węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu oraz usług związanych 
z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Kontrakt wart 209 452 414,48 zł brutto wygrało konsorcjum, którego liderem jest 
APRIVIA SA, w skład którego wchodzi: nasz hiszpański partner Obrascon Huarte 
Lain SA, spółki z Grupy Kapitałowej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz Przed-
siębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. Inwestorem jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Poznaniu.

Więcej o tej realizacji piszemy w BVortalu: http://bvortal/article/show/id/5893, a za-
mieszczony poniżej link do wizualizacji przedstawia zejścia podziemne pod Rondo, z win-
dami i ruchomymi schodami do peronów PST ”Kaponiera” w obecnym pasie torów PKP 
(http://www.skyscrapercity.com:80/showpost.php?p=64159359&postcount=84).

tekst bartosz Janas aprivia sa

poznańskiego ronda

NASZE REALIZACJENASZE REALIZACJE

Tłocznia została pomyślnie zmoderni-
zowana i oddana do użytku we wrze-
śniu 2011 r.

Tłocznia Gazu Jarosław II to jeden 
z ważniejszych obiektów w polskim sys-
temie przesyłowym. Przeznaczona jest 
ona do sprężania gazu importowanego, 

Spółka PBG, Control Process (Lider Konsorcjum) i GasOil Engineering w marcu 
2010 r. podpisały umowę z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. 
Przedmiotem umowy była ważna inwestycja w infrastrukturze gazowej – Modernizacja 
Tłoczni Jarosław II. Wartość kontraktu to 117 mln zł netto, przy czym udział PBG 
w wynagrodzeniu wyniósł ok. 50%.

MODERNIZACJA
Tłoczni Gazu w Jarosławiu

Poprawa bezp
ieczeństwa en

ergetycznego 
Polski

przesyłanego z terytorium Ukrainy po-
przez węzeł Drozdowicze – Hermanowice 
oraz ze złóż krajowych zlokalizowanych 
w rejonie Jarosławia i Przemyśla.

Nominalna zdolność przesyłowa no-
wej Tłoczni Gazu Jarosław II wyniesie 
300.000 m3/h. Prace wykonało wybrane 

w przetargu publicznym konsorcjum firm 
reprezentowanych przez Control Process.

Modernizacja tłoczni w Jarosławiu sta-
nowi jeden z elementów długofalowego 
planu inwestycyjnego spółki GAZ-SYS-
TEM, którego celem jest poprawa bezpie-
czeństwa energetycznego Polski.

tekst magdalena kaniewska fundacja pbg

Przebudowa Ronda Kaponiera, na pierwszym planie Marlena Rynowiecka i Tomasz Matczak

http://bvortal/article/show/id/5893
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=64159359&postcount=84
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Historia łączenia
spółek

HydRoBudoWa PolSKa

W tym roku Hydrobudowa Polska w ramach prowadzonej restrukturyzacji finalizuje 
prace zmierzające do jej połączenia ze spółką zależną – Hydrobudową 9 (o historii 
„Dziewiątki” piszemy na stronie 58). Fuzja ta została zapowiedziana już jesienią 
ubiegłego roku. Jednym z celów jej przeprowadzenia jest obniżenie kosztów 
funkcjonowania firm działających w pokrywających się obszarach rynku  
budowlanego oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów Grupy.

tekst krzysztof woch hydrobudowa polska

Choć wcześniej Hydrobudowa 
Polska i Hydrobudowa 9 wciąż funkcjo-
nowały jako oddzielne podmioty (co 
było optymalnym rozwiązaniem m.in. 
ze względów podatkowych), zostały one 
już zintegrowane pod względem orga-
nizacyjnym. Od kwietnia 2011 roku obie 
spółki łączy unia personalna, czyli wspól-

ny zarząd. Restrukturyzacja objęła ponadto m.in. likwidację dublujących się 
struktur w obszarze administracji, outsourcing zorganizowanej części 
działalności oraz odejście od struktury oddziałowej.

Przypominamy przeszłość

Poniżej i na kolejnej stronie prezentujemy teksty opu-
blikowane w biuletynie Hydrobudowy Polska Hy-
droNews nr 1 z sierpnia 2007 roku.

Szanowni Państwo,

bardzo się cieszę, że po wielu niełatwych decyzjach, udało się planowane połączenie, 
będące realizacją długofalowej strategii rozwoju naszej grupy. Kolejne zmiany przed 
nami. Bez nich i umiejętności ich rozumienia, właściwie nie ma tego, co nazywamy dą-
żeniem do sukcesu. Osiągnęliśmy go wspólnie, dzięki zaangażowaniu i motywacji Załogi, 
o czym jestem w pełni przekonany. Cieszę się, że mogę pracować z ludźmi, pełnymi 
determinacji i poświęcenia. Zdaję sobie sprawę jaki potencjał ludzki, wykonawczy, 
specjalistyczny ogarnia dziś połączona organizacja i jakie daje perspektywy. Będzie-
my wspólnie realizować nowe zadania, wykorzystując ogromny zasób profesjonalizmu 
Załogi, na bazie jak najlepszych możliwości technicznych i technologicznych. Dalsze 
działania, już pod szyldem Hydrobudowa Polska, będą naszym wspólnym krokiem do 
nowych sukcesów i wypracowania nowej marki, czego Wam i sobie życzę.

HydroNews nr 1 (sierpień 2007)

Do Załogi Hydrobudowa Polska,

dzień pojawienia się połączonej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych jest nie-
zwykle ważny z dwóch powodów. To początek nowej historii, ale i jednocześnie mo-
ment, w którym nie sposób nie wspomnieć wieloletniej tradycji Hydrobudów i ich 
znaczącej obecności na rynku polskim i zagranicznym […] Konkurencja jest duża, 
ale zróbmy wszystko, aby to Nasze połączenie było naszym wspólnym Sukcesem 
i pozwoliło stworzyć jedną z najlepszych spółek w Polsce działających w obszarze 
budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego i specjalistycznego…
Małgorzata Wiśniewska – HydroNews nr 1 (sierpień 2007)
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Historia powstania firmy sięga lat sześć-
dziesiątych kiedy powstało Włocławskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-
-Inżynieryjnego „Hydrobudowa 11”. 
W roku 1970 nastąpiła zmiana nazwy 
firmy na Włocławskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Budownictwa 
Przemysłowego „Hydrobudowa”. Rok 
1992 przyniósł kolejne zmiany, w postaci 
przekształcenia zakładu w spółkę akcyjną 
z jednoczesną zmianą nazwy na Hydro-
budowa Włocławek SA.

Tak przez lata zmieniało się logo firmy:

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności firmy możemy poszczycić się realizacją 
wielu ważnych projektów. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, wzrost konkurencji 
na rynku branży budowlanej oraz obawa o własną przyszłość zmobilizowały zarząd 
spółki do szukania nowych dróg rozwoju. Znalezienie inwestora strategicznego oka-
zało się zbawienne dla dalszego istnienia zakładu, któremu groziła likwidacja.

Przełomowym momentem w historii Hydrobudowy Włocławek SA okazał się rok 
2002 i przejęcie jej przez PBG SA (wówczas Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółka 
z o.o.). Podjęto działania zmierzające w kierunku restrukturyzacji firmy i zmiany jej 
dotychczasowego wizerunku. Podstawowym celem, w pełni dziś zrealizowanym, było 
stworzenie nowoczesnej firmy, przygotowanej do współpracy z rynkiem unijnym.

W 2005 r. Hydrobudowa Włocławek SA weszła w skład Grupy Kapitałowej, 
w której liderem jest PBG SA.

Historia Hydrobudowy Włocławek

ŻYCIE W GRUPIE 57

Początki działalności Spółki Hydrobudowa Śląsk SA sięgają 1951 roku. Zostało wów-
czas utworzone przedsiębiorstwo pod nazwą Katowickie Zjednoczenie Wodno-Inży-
nieryjne Budownictwa Przemysłowego. W późniejszych latach zmieniano nazwę na 
„Hydrobudowa – 3” (1958), a następnie Hydrobudowa Śląsk – 1 (1976). W roku 
1991 firma przekształciła się w Spółkę Akcyjną, co zaowocowało kolejną zmianą nazwy 
na Hydrobudowa Śląsk SA.

16 stycznia 1998 roku to dzień, który zapadł w pamięci każdego pracownika Hydrobu-
dowy Śląsk. Po raz pierwszy na Giełdzie Papierów Wartościowych notowano akcje Spółki. 
W marcu 2006 roku głównym akcjonariuszem Hydrobudowy Śląsk została Spółka 

PBG SA. Tym samym Hydrobudowa Śląsk 
dołączyła do Grupy Kapitałowej PBG. Stało 
się to, gdy była w bardzo trudnej sytuacji. 
Pracownicy obawiali się likwidacji zakładu 
i utraty pracy. Jednak fachowość, przywią-
zanie do firmy i marka zostały docenione 
przez właściciela i dzięki temu w krótkim 
czasie mogła wraz z Hydrobudową Wło-
cławek stworzyć Hydrobudowę Polska SA.

Historia Hydrobudowy Śląsk

Hydrobudowa Polska
 » Rok 2007 – Połączenie Spółek – Spółką 

przejmującą jest Hydrobudowa Wło-
cławek SA.

 » Powstanie Spółki Hydrobudowa Polska SA i debiut na GPW.
 » Hydrobudowę Polska SA tworzą Oddział Włocławek i Oddział Katowice.
 » Hydrobudowa Polska SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PBG.

Tak przez lata zmieniało się logo firmy:

Tama na Wiśle we Włocławku
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W poznańskiem, gdzie 
działały głównie budowlane przedsię-
biorstwa poniemieckie, już we wrześniu 
1945 roku ówczesne Ministerstwo Od-
budowy powołało tak zwane Zrzeszenie 
Dzielnicowe Przedsiębiorstw Budowla-
nych w Poznaniu, które w czerwcu 1947 
roku przekształciło się w Państwowe 
Przedsiębiorstwo Budowlane – Zjedno-
czenie Poznańskie skupiające cztery Od-
działy w tym Oddział Nr 4 – Inżynieryjno 
– Drogowy.

Oddziały te pozostające na wewnętrz-
nym rozrachunku gospodarczym sku-
piały po kilkanaście drobnych zakładów 
wykonawstwa, np. Oddział 3 skupiał 23 
jednostki, a Oddział 4 – 17 jednostek.

Z kart historii 
Hydrobudowy
Historia rozwoju działalności firmy pod obecną nazwą Hydrobudowa 9 jest ściśle 
związana z rozwojem i organizacją budownictwa w Polsce powojennej. Mały 
historyczny wstęp wydaje się konieczny, aby łatwiej zrozumieć meandry rozwoju 
Naszego Przedsiębiorstwa, które wszak stanowiło i stanowi ważne ogniwo w systemie 
organizacyjnym wszystkich rodzajów budownictwa w powojennej historii Polski.

W tym miejscu zaczyna się prehistoria 
obecnej Hydrobudowy 9 (trochę wstę-
pu wydało mi się konieczne, aby łatwiej 
zrozumieć meandry rozwoju Naszego 
Przedsiębiorstwa, które wszak stanowi-
ło i stanowi ważne ogniwo w systemie 
organizacyjnym wszystkich rodzajów 
budownictwa w powojennej historii 
Polski).

 Wśród 17 zakładów (kierownictw ro-
bót) Oddziału – 4 Inżynieryjno-Drogowego 
PPD – Zjednoczenie Poznańskie znajdowa-
ło się Kierownictwo Robót Studniarskich. 
W lipcu 1948 roku z tegoż Kierownictwa 
utworzono Oddział nr 8, który otrzymał 
nazwę Wiertniczo – Fundamentowy. W po-
czątkach 1950 r. nazwę Oddziału zmie-

niono na Budowlano – Fundamentowy. 
W tym czasie oddział ten rozbudowywał 
m.in. lotnisko w okolicy Bydgoszczy.

Z dniem 1 lipca 1961 roku zmieniono 
nazwy wszystkich firm na Zjednoczenia.

Tak powstało Zjednoczenie Budownic-
twa Wodno-Inżynieryjnego w Warszawie, 
a nadzorowane przez nie Przedsiębior-
stwa otrzymały do swej nazwy dodatek 
„Hydrobudowa ” z kolejnym numerem 
porządkowym.

Odtąd aż do 31 stycznia 1976 roku 
pełna nazwa Przedsiębiorstwa brzmiała: 
Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych Hydrobudowa 9 w Poznaniu.

W lutym 1976 roku na mocy zarządze-
nia Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma-

teriałów Budowlanych Hydrobudowa 9 
przechodzi pod nadzór Pomorskiego Zjed-
noczenia Budownictwa w Bydgoszczy 
pod nazwą: Poznańskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Budownictwa Prze-
mysłowego Hydrobudowa w Poznaniu.

Nadzór PZBP trwał do 30 czerwca 1982 
roku, to jest do czasu likwidacji wszyst-
kich Zjednoczeń w kraju. Po tej dacie 
Minister Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa zmienia znów nazwę przed-
siębiorstwa na Hydrobudowa – Poznań. 
Od 17 maja 1984 roku Hydrobudowa – 
Poznań jest pełnoprawnym członkiem 
Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa 
Hydrotechnicznego i Rurociągów Hydro-
budowa – Energopol.

tekst julian marcinkowski hydrobudowa 9

Od redakcji:
W teksie wykorzystaliśmy fragmenty 
materiału opublikowanego po raz 
pierwszy w Biuletynie Korporacyjnym 
nr 3 w 2008 roku.

Autor tekstu, Julian Marcinkowski 
pracował w Hydrobudowie 9 od 1974 
roku i był jednym z najdłużej pracu-
jących budowniczych wielu obiektów 
realizowanych przez Hydrobudowę 9, 
w tym słynnej Centralnej Oczyszczal-
ni Ścieków w Koziegłowach..

Zmiany społeczno – gospodarcze, ja-
kie zachodziły w Polsce od początku lat 
osiemdziesiątych stworzyły odpowiedni 
klimat do przekształceń własnościowych 
w Hydrobudowie 9.

I tak w październiku 1991 roku została 
powołana Hydrobudowa – 9 Przedsię-
biorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka 
z o.o., która w dniu 29 grudnia 2006 roku 
przekształciła się w spółkę akcyjną.

17 marca 2007 roku na podstawie de-
cyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Hydrobudowa – 9 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budow-
lane SA weszła w skład Grupy Kapitałowej 
PBG.

Ale to już nasza wspólna historia…

ŻYCIE W GRUPIEŻYCIE W GRUPIE
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PGE Arena Gdańsk, Stadion 
Narodowy w Warszawie, kolektory do 
oczyszczalni Czajka w Warszawie, czy-
li największy projekt mikrotunelowy 
w Europie, pierwszy tunel pod Wisłą wy-
konany w technologii TBM, zbiorniki ma-
gazynowe na gaz skroplony w ramach 
powstającego terminalu LNG w Świnouj-
ściu – to tylko niektóre z przedsięwzięć 
zrealizowanych przez specjalistów z Gru-
py HBP w ostatnim roku.

Dzisiejsza HYDROBUDOWA POLSKA 
to efekt połączenia kilkudziesięciu lat 
doświadczeń dwóch… a właściwie już 
trzech firm. Hydrobudowa Polska powsta-
ła w 2007 roku w wyniku fuzji Hydrobudo-
wy Włocławek z Hydrobudową Śląsk.

Początki działalności firmy z Katowic 
sięgają 1951 roku. Wyspecjalizowała się 
ona w projektach hydrotechnicznych 
oraz inwestycjach związanych z ochro-
ną środowiska, zdobywając unikalne 

Hydrobudowa Polska
Firma roku 2011
Nagroda przyznana przez Polski Klub Biznesu, za „szczególny wkład w realizację 

inwestycji związanych z przygotowaniem do Euro 2012 w Polsce”.

referencje i wyrastając na lidera w tym 
segmencie w południowej Polsce. Histo-
ria Hydrobudowy Włocławek jest nieco 
krótsza, ale równie bogata. Firma po-
wstała w 1967 roku i jej specjaliści, bez 
żadnej taryfy ulgowej dla nowicjusza, od 
razu musieli zmierzyć się z nie lada wy-
zwaniem, jakim była budowa stopnia 

wodnego na Wiśle we Włocławku. Szlify 
zdobyte przy tej realizacji zaczęły szybko 
procentować. Włocławska spółka wpisała 
się do grona wykonawców robót wysoko 
wyspecjalizowanych.

Kluczowym wydarzeniem w rozwoju 
obydwu firm było ich włączenie do Grupy 
Kapitałowej PBG. Hydrobudowa Włocła-

wek znalazła się w niej już w 2002 roku, 
a w 2006 roku PBG zostało także inwesto-
rem strategicznym Hydrobudowy Śląsk. 
Więcej o połączeniu obu firm piszemy na 
kolejnych stronach.

Nie był to łatwy okres dla firm budow-
lanych, zważywszy na dekoniunkturę 
na początku XXI wieku. Z drugiej strony, 
niepowtarzalną szansę stwarzała akcesja 
Polski do Unii Europejskiej i spodziewane 
wielomiliardowe inwestycje infrastruk-
turalne, w tym związane z ochroną śro-
dowiska. PBG po raz kolejny w swojej 
historii udowodniło, że potrafi przewi-
dzieć tendencje na rynku budowlanym 
i wstrzelić się w obszary charakteryzujące 
się ponadprzeciętnym wzrostem, zajmu-
jąc w nich – między innymi dzięki przeję-
ciom – od razu czołową pozycję.

W 2008 roku, czyli wkrótce po fuzji 
Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudo-
wą Śląsk, czyli narodzinach HYDROBU-
DOWY POLSKA, do Grupy HBP dołączyła 
także Hydrobudowa 9. Naturalnym kro-
kiem było jej połączenie z HYDROBUDO-
WĄ POLSKA, sfinalizowane z początkiem 
2012 roku. Od momentu powstania 
HYDROBUDOWA POLSKA dynamicznie 
zwiększała skalę działalności. W rekor-
dowym dla Grupy HBP pod względem 
wyników finansowych 2009 roku jej 
przychody przekroczyły 1,67 mld zł i były 
ponad 6-krotnie większe niż łączne obro-
ty Hydrobudowy Śląsk i Włocławek przed 
połączeniem. W 2010 roku przychody HY-
DROBUDOWY POLSKA ustabilizowały się 
na poziomie zbliżonym do rekordowego 
(wyniosły prawie 1,6 mld zł) i wszystko 
wskazuje na to, że z co najmniej porów-
nywalnym wynikiem Grupa HBP zakoń-
czyła także 2011 rok. Przy czym obecnie 
w strukturze sprzedaży nie dominują już 
kontrakty z zakresu ochrony środowiska.

Rozwój dzięki Euro 2012

Ważnym wydarzeniem w rozwoju HBP 
było przyznanie Polsce roli współgospo-

tekst krzysztof woch hydrobudowa polska

HYDROBUDOWA POLSKA (HBP) jest częścią Grupy PBG. Przynależność do czołowej 
polskiej grupy budowlano-inżynieryjnej niewątpliwie pomogła HYDROBUDOWIE POLSKA 
wyrosnąć na dużego gracza na krajowym rynku, z sukcesem realizującego zarówno 
niewielkie, jak i największe, niezwykle skomplikowane, pionierskie i strategiczne dla 
Polski inwestycje.

ŻYCIE W GRUPIEŻYCIE W GRUPIE

darza turnieju finałowego mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Licząc 
się z tym, że perspektywiczny rynek ochrony środowiska przyciągnie innych graczy, 
co oznaczało wzrost konkurencji, kierowany przez Jerzego Ciechanowskiego zarząd 
HYDROBUDOWY POLSKA nie zasypiał gruszek w popiele i szukał nowych źródeł przy-
chodów. Dlatego też HBP wystartowała w przetargach na budowę stadionów, 

Budowa odcinka autostrady A4
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na których rozgrywane będą mecze 
podczas tegorocznego turnieju.

Wspólnie z Grupą Kapitałową PBG, 
oraz ze spółkami z grupy ALPINE (AL-
PINE wcześniej wybudowała m.in. 
Allianz Arena w Monachium) HY-
DROBUDOWA POLSKA zdobyła kon-
trakty na budowę trzech obiektów: 
w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie, 
o łącznej wartości 2,1 mld zł netto. To 
jednak dopiero połowa sukcesu. Drugą 
stanowiła zgodna ze sztuką, najwyż-
szymi standardami i założeniami 
budżetowymi realizacja. Każdy z tych 
trzech stadionów zawierał tymczasem 
rozwiązania konstrukcyjne niespo-
tykane wcześniej nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie. Zadania te były zatem 
nie lada wyzwaniem inżynierskim i or-
ganizacyjnym, wymagały zastosowania 
pionierskich technologii, a najbardziej 
skomplikowane operacje, takie jak pod-

niesienie konstrukcji linowej dachu Sta-
dionu Narodowego, same w sobie były 
spektakularnymi wydarzeniami. Choć 
nie bez przeszkód, konsorcja pod prze-
wodnictwem HYDROBUDOWY POLSKA 
sprostały tym wyzwaniom: w 2010 za-
kończyła się rozbudowa poznańskiego 
stadionu, a w 2011 roku – aren w Gdań-
sku i Warszawie. Więcej o stadionach 
w Gdańsku i Warszawie piszemy na stro-
nach 16–19.

Organizacja Euro 2012 była rów-
nież katalizatorem w przygotowaniu 
i rozstrzyganiu przetargów infrastruk-
turalnych, co przyczyniło się do bez-
precedensowego przełomu w rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej kraju. 
HYDROBUDOWA POLSKA również zaist-
niała na tym wielomiliardowym rynku, 
współrealizując kontrakty na budowę 
dróg ekspresowych i autostrad o łącz-
nej wartości niemal 3,7 mld zł netto. 

O budowie Autostrady A1 piszemy na 
stronach 22–23.

Pionierskie przedsięwzięcia

Branża ochrony środowiska, niegdyś klu-
czowa dla HYDROBUDOWY POLSKA, ma 
zatem obecnie mniejszy udział w obro-
tach. Jednak i w tym segmencie można 
znaleźć perspektywiczne nisze. W 2011 
roku HBP zakończyła budowę nowo-
czesnego zakładu utylizacji odpadów 
w Gdańsku Szadółkach o wartości 300 
mln zł. Była to pierwsza taka inwesty-
cja w Polsce. Szerzej o tej budowie pisze-
my na stronach 48–49.

Grupa HYDROBUDOWY POLSKA jest 
pionierem także w innych obszarach. 
Wdrożyła na polskim rynku technolo-
gię mikrotunelingu i została krajowym 
liderem w realizacji kolektorów o dużej 
średnicy metodą bezwykopową. Do 
osiągnięć 2011 roku należy również 

wydrążenie pierwszego tunelu pod Wi-
słą w Warszawie o długości ponad 1300 
metrów i średnicy wewnętrznej 4,5 me-
tra. To pierwszy tunel w Polsce wykona-
ny z zastosowaniem nowoczesnej tarczy 
TBM. Liderem konsorcjum realizującego 
ten kontrakt jest spółka zależna HBP – 
PRG Metro, znana m.in. z budowy I linii 
warszawskiego metra. Więcej o tym 
przedsięwzięciu można przeczytać na 
stronach 20–21.

Dziś nasze firmy współpracują przy 
kolejnym pionierskim projekcie: budo-
wie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku 
o średnicy ponad 12 metrów, który rów-
nież zostanie wykonany w technologii 
TBM.

Co dalej?

Dzięki przynależności do Grupy Kapi-
tałowej PBG HYDROBUDOWA POLSKA 
upatruje swoich szans także na bardzo 

perspektywicznym rynku budownic-
twa energetycznego, szacowanym na 
ponad 100 mld zł do 2020 roku. Grupa 
PBG uczestniczy we wszystkich dużych 
przetargach na budowę nowych blo-
ków energetycznych. Każdy sukces PBG 
na tym polu to również niepowtarzalna 
okazja na zlecenia dla HBP, która z po-
wodzeniem może realizować większość 
robót budowlanych oraz instalacyjnych 
przy tych projektach.

ŻYCIE W GRUPIEŻYCIE W GRUPIE

Od redakcji:
Tekst przygotowany przez rzecznika 
prasowego Hydrobudowy Polska, 
Krzysztofa Wocha do specjalnego 
informatora Polskiego Klubu Biznesu 
z okazji przyznania Hydrobudowie 
Polska nagrody „Firmy Roku 2011”.

Tunel pod Wisłą w Warszawie, pierwszy tunel w Polsce wykonany z zastosowaniem nowoczesnej tarczy TBM

Budowa odcinka autostrady A1

Budowa zbiorników magazynowych na gaz skroplony w ramach powstającego terminalu LNG w Świnoujściu
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W trakcie przygotowań do fu-
zji nasi specjaliści stanowili stałe wsparcie 
merytoryczne i techniczne projektując 
sposób odwzorowania procesu w syste-
mach informatycznych obsługujących 
spółki, a w szczególności migrację da-
nych z dotychczasowego systemu HB9 
(SAP) do systemu HBP (Oracle eBS). 

Bardzo istotne było opracowanie 
szczegółowego harmonogramu migra-
cji, na podstawie którego przeprowa-
dzono techniczne prace importu danych 
z plików przejściowych przygotowanych 
przez spółkę HB9. Tak przygotowany pro-
ces pozwolił na zapewnienie zgodności 
danych między systemami oraz niewąt-
pliwie przyspieszył uruchomienie obsługi 
dotychczasowych procesów HB9 w sys-
temach informatycznych HBP, eliminując 
potrzebę ponownego ręcznego wprowa-
dzania dokumentów.

Bardzo ważnym działaniem w obszarze 
IT towarzyszącym procesowi zmian orga-
nizacyjnych w spółkach HBP i HB9 była 

Proces połączenia spółek Hydrobudowa Polska SA i Hydrobudowy 9 SA stanowił 
niewątpliwie niemałe wyzwanie w obszarze informatyki. 

Standaryzujemy,
łączymy, pomagamy

realizacja strategii Grupy PBG w zakre-
sie centralizacji i optymalizacji zasobów 
oraz służb IT. Z dniem 2 listopada 2011 
PBG Avatia objęła swoją opieką całość 
zagadnień dotyczących systemów infor-
matycznych w obu spółkach. Wzmocnie-
ni częścią dotychczasowych zespołów 
HBP i HB9, którzy z początkiem listopa-
da zasilili nasze szeregi, rozpoczęliśmy 
projekt, obejmujący nie tylko przejęcie 
stałego wsparcia użytkowników w za-
kresie ustalonych usług IT oraz utrzyma-
nie istniejących systemów IT zgodnie ze 
standardami lecz również optymalizację 
wykorzystywanej infrastruktury IT i taką 
zmianę ich architektury, aby minimalizo-
wać koszty utrzymania systemów.

Zmiany w organizacji spółek obejmo-
wały również przeprowadzkę zespołu 
księgowości HBP do siedziby w Katowi-
cach przy ulicy Wolnego oraz przygoto-
wanie siedziby w Mikołowie na przyjęcie 
nowych „mieszkańców”. Tam też byliśmy. 
Zaprojektowanie architektury sieci WAN, 

dostarczenie łączy, konfiguracja sieci, we-
ryfikacja i przygotowanie infrastruktury 
w siedzibach, przeniesienie i podłącze-
nie stacji roboczych i drukarek w nowych 
siedzibach, zapewnienie dostępności do 
systemów Grupy i oczywiście stała asy-
sta w razie jakichkolwiek problemów 
to zadania dla naszego zespołu kryją-
ce się pod hasłem Przeprowadzka HBP. 
Wszelkie zadania wymagające przerwa-
nia pracy zespołu księgowości zostały 
wykonane przez nasz zespół od piąt-
ku popołudnia do niedzieli. 16 stycznia 
dział księgowości HBP rozpoczął pracę 
w nowej lokalizacji z komputerami na 
biurkach i dostępem dla systemów. 

„Rozwijamy się i osiągamy 
sukces poprzez trud 
i wykorzystanie naszych 
możliwości”

tekst hanna cybińska pbg avatia

ŻYCIE W GRUPIE

W POZYTYWNYM KLIMACIE
TECHNOLOGIE

w w w . p u t . p o z n a n . p l
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