
grudzień 2011 wydanie specjalne nr 9 (167)

Warto wiedzieć,  
że z elementów  
składa się...



od redakcji 
Drodzy Czytelnicy! Przed Wami kolejny numer wydania specjal-
nego Biuletynu Korporacyjnego „Ogniwo”. Jest to swego rodzaju 
informator dla pracowników Grupy. Dedykujemy go zarówno tym 
pracownikom, którzy pracują u nas od wielu lat, jak i tym, którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę z PBG. Dlatego też zawarliśmy 
w nim informacje o samej Grupie PBG i wiedzę przydatną w co-
dziennym funkcjonowaniu w dużej korporacji. 

Hasło przewodnie: Warto wiedzieć, że z elementów składa 
się... - mówi o tym, że na organizację składa się naprawdę 
wiele elementów, dlatego staraliśmy się pisać o wielu aspektach 
pracy w Grupie. Tam, gdzie informacji jest zbyt wiele, odsyłamy 
do źródeł.

Przygotowaliśmy to wydanie z myślą o Was, chcieliśmy pomóc, 
dlatego staraliśmy się zamieścić informacje przydatne i ułatwia-
jące różne zadania, dzięki czemu praca będzie przynosiła więcej 
satysfakcji. Staraliśmy się, aby informacja nie była tylko suchym 
przekazaniem faktów, ale przyciągała uwagę, dlatego znajdziecie 
w numerze ciekawe fotografie, spójrzcie na nie życzliwym okiem;).

Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w projekt 
i wykazały się niezwykłą wyobraźnią i pomysłowością w przed-
stawieniu swoich obszarów tak, aby spodobały się czytającym. 

Mamy nadzieję, że to wydanie spotka się z dobrym przyjęciem, 
a czytanie uprzyjemni Wam czas. Życzę miłej lektury!

Agata Szewczyk
- redaktor prowadząca
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 
18001, Claro podlega całkowitemu recyklingowi.  Cer-
tyfikaty PEFC i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem 
podczas produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.  

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów 
i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2011

ogniwo
wydanie specjalne 
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Grupa PBG

Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. 
I tak powstał „garażowy” Piecobiogaz. Dziś 
giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrud-
niającej kilka tysięcy osób. Stale doskonalimy 
organizację, dochowując wierności naszym 
wartościom, którymi są: JAKOŚĆ, SKUTECZ-
NOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ.   

Jesteśmy z tego dumni!

Pomysł 
na biznes 

SKUTECZNOŚĆ,
JAKOŚĆ,

NOWOCZESNOŚĆ 
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Jerzy Wiśniewski konsekwentnie dąży do celu, którym jest stworzenie silnej 
grupy budowlano-energetycznej. PBG może się stać jednym z największych 
beneficjentów inwestycji w polskiej energetyce.

4 historia o nas

Kierunek
energetyka

atrząc na historię 
PBG, można zauwa-
żyć, że spółce wielo-
krotnie udawało się 
wstrzelić w rynek. 

Tak było w przypadku sektora ga-
zowego, gdzie PBG budowało m.in. 
pierwsze bezobsługowe kopalnie 
gazu, a obecnie uczestniczy w reali-
zacji terminalu LNG w Świnoujściu. 
Grupa zdobyła też trzy z czterech 
kontraktów na budowę stadionów na 
Euro 2012 oraz kilka dużych zleceń 
autostradowych i drogowych. Dzięki 
temu od 2004 r., gdy PBG zadebiu-
towało na GPW, obroty grupy wzro-
sły prawie trzynastokrotnie, a zysk 
szesnastokrotnie.

Teraz, gdy wydaje się, że w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy w końcu 
ruszy zapowiadana od dawna budo-
wa nowych bloków energetycznych, 
PBG kończy właśnie trwający od 
kilku lat proces budowania swojego 
potencjału w energetyce. Analitycy 

szacują, że w 2013 roku grubo ponad 
40 proc. przychodów grupy może po-
chodzić z sektora energetycznego, 
a już w przyszłym roku jej obroty 
mogą przekroczyć 5 mld zł. 

Zaczęło się od gazu

Początki PBG sięgają 1994 r., gdy 
Jerzy i Małgorzata Wiśniewscy 
założyli ówczesny Piecobiogaz. 
Spółka zatrudniała siedmiu pra-P

tekst: 
Tomasz ElżbiEciak nowy przemysł 

Ktokolwiek będzie wygrywał 
w przetargach energetycznych, 
to i tak zyskają na tym – jako 
podwykonawcy – Rafako 
i Energomontaż.

Fot. © Jacek Lisewski
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6 historia o nas

Fot. © Jacek Lisewski

cowników. Po zaprojektowaniu 
i wdrożeniu nowego produktu, sta-
cji redukcyjno-pomiarowej, firma 
nawiązała współpracę z PGNiG i za-
częła budować stacje i gazociągi na 
terenie całej Polski. Dalszy rozwój 
był możliwy dzięki pozyskiwaniu 
zagranicznych technologii, pozwa-
lających chociażby na renowację 
czynnych gazociągów. W XXI wiek 
PBG weszło z planami dywersyfika-
cji branżowej. Stąd m.in. przejęcie 
Hydrobudowy Włocławek, a potem 
Hydrobudowy Śląsk, które następnie 
połączono w Hydrobudowę Polska. 
Dzięki temu grupa wzbogaciła się 
o kompetencje potrzebne w sektorze 
ochrony środowiska i hydrotechnice, 
a później także drogownictwie czy 
przy budowie stadionów.

– Cokolwiek robimy, robimy 
kompetentnie – zaznacza Jerzy Wi-
śniewski. – Nie skaczemy między 
handlem telewizorami, a budową 

stadionów. Wiśniewski podkreśla, 
że do wejścia w segment budowlany 
poprzez akwizycję Hydrobudowy nie 
doszło nagle, lecz w efekcie realiza-
cji długoterminowej strategii. W 2007 
roku PBG znalazło się w indeksie naj-
większych spółek giełdowych WIG20.

– Dziesięć lat temu nie przypusz-
czałem nawet, na jak dużą skalę 
rozwinie się PBG – wspomina dziś 
Wiśniewski.

– Wszystko, co robimy, odbywa się 
według planów strategicznych na 
trzy lata. Przed dziesięcioma laty 
wszystko wymagało planowania 
miesięcznego. Zasadniczo jedynym 
celem, którego PBG nie udało się 
osiągnąć, było sprzedanie pakietów 
kontrolnych w Hydrobudowie i Apri-
vii hiszpańskiemu OHL. Łączna war-
tość tych transakcji miała wynieść 
ponad 500 mln zł. Jednak w maju 
tego roku negocjacje zawieszono. 
Powodem była drastyczna przecena 

spółek budowlanych notowanych na 
GPW. Nie wykluczono jednak powro-
tu do negocjacji przy lepszej sytuacji 
rynkowej. PBG i OHL zamierzają ści-
śle współpracować. Wspólnie zdoby-
ły już wart 720 mln zł netto kontrakt, 
który obejmuje m.in. budowę tunelu 
pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

– Liczymy, że OHL pomoże nam na 
rynkach zagranicznych – tłumaczy 
Wiśniewski. – My natomiast pomoże-
my im w Polsce. Nowym wyzwaniem 
dla PBG jest energetyka – Grupa 
będzie konsekwentnie budować te 
kompetencje poprzez akwizycje oraz 
szkolenie i rozwój pracowników. 

Źródło: wnp.pl, Kierunek energe-
tyka w Ludzie i Strategie Jerzy Wi-
śniewski i PBG,  „Nowy Przemysł” 
nr 11/2011. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną treścią artykułu dostępną 
pod adresem: http://bvortal/article/
show/id/6351.

PBG to świadomy 
i zrównoważony biz-
nes. Naszym prio-
rytetem jest dbanie 
o środowisko natural-

ne. Każdego dnia doskonalimy dzia-
łania na rzecz jakości, środowiska 
naturalnego oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Rynek i klienci

Promujemy i stosujemy nowoczesne 
technologie, przestrzegając między-
narodowych standardów. 

Wdrożyliśmy wszystkie zasa-
dy dobrych praktyk obowiązujące 
spółki notowane na GPW w War-
szawie. Wykorzystując odpowiednie 
narzędzia przeciwdziałamy korupcji. 
Traktujemy konkurencję w sposób 
partnerski, uczciwy i otwarty;

Nasi dostawcy spełniają wysokie 
wymagania w zakresie jakości pod 
względem zgodności z normami 

Nasza Polityka
ZarZądZania

i przepisami, terminowości dostaw 
oraz konkurencyjności cenowej.

Zawsze bierzemy odpowiedzial-
ność za wynegocjowane umowy.

Pracownicy

Podnosimy nasze kwalifikacje, aby 
sprostać wyzwaniom nowoczesno-
ści. Wymagamy od siebie więcej niż 
inni od nas oczekują. Każdy ma rów-
ne szanse rozwoju; Nie dyskrymi-
nujemy nikogo ze względu na płeć, 
wiek, wyznanie i kolor skóry.

Społeczność lokalna

Aktywnie uczestniczymy w życiu 
społeczności lokalnej, pomagamy 
potrzebującym i wspieramy talenty.

Nasze cele strategiczne

• umacnianie pozycji w obszarach: 
ropy naftowej, gazu ziemnego, 
hydrotechniki oraz infrastruk-
tury;

• zwiększanie udziału w rynku bu-
dowy dróg;

• rozszerzenie działalności o rynek 
energetyczny; 

• ekspansja na rynki zagraniczne;
• optymalizacja struktury organiza-

cji oraz kosztów działalności;
• inwestycje w projekty długoter-

minowe związane z operator-
stwem infrastrukturalnym. 

Szerzej o tematyce CSR piszemy na 
stronach 30–47.

Naszą misją jest  podnoszenie poziomu funkcjonowania społeczeństwa 
poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań. Bycie jedną z najno-
wocześniejszych spółek w Europie to nasza wizja. Niezmienne od lat nasze 
wartości, to: jakość, skuteczność, nowoczesność. Wszystko to przyczynia się 
do realizacji naszej strategii, w której zakładamy systematyczny i długoter-
minowy wzrost wartości Spółki.

PBG to świadomy 
i zrównoważony 
biznes. Naszym 
priorytetem jest 
dbanie o środowisko 
naturalne. 

P
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Rośniemy razem!
ZATRUDNIENIE

Gala na 15 lecie firmy 2009

Piknik 1999

SIS 2005

Wigilia 2002 Piknik 2005

Wigilia 2008

Pinkik 2011

SiS 2006

2001 2004 2006 2007 2009 2011
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2011 r.

około 
6000

37223570

2265

454202

Kiedy w 1994 roku swoją drogę zaczynała spółka Piecobiogaz s.c. 
zatrudnionych było 7 osób. Z roku na rok pracowników przybywało. 
Dziś, łącznie z pracownikami przejmowanej spółki Rafako, zatrudnio-
nych w Grupie PBG jest ok. 6 tysięcy osób. Startujemy w kontraktach 
na największe i najbardziej prestiżowe 
budowy. Odbyliśmy długą drogę, 
a jak wzrastało zatrudnienie 
w spółce, pomogą nam so-
bie wyobrazić zdjęcia 
z różnych wyda-
rzeń i wykres. 

Zatrudnienie  
w Grupie Kapitałowej PBG 
w latach 2001–2011 
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GAZ
•  Kopalnia gazu ziemnego, Kościan
•  Kopalnia gazu ziemnego, Paproć
•  Tłocznia gazu, Goleniów
•  Stacja separacji i magazynowania LPG i C5+,  
Władysławowo

•  Terminal LNG, Świnoujście
•  Odazotownia gazu, Grodzisk Wlkp.
•  Odazotownia gazu, Odolanów
•  Instalacja regeneracji glikolu „Forties”,  
Norwegia

•  Podziemny magazyn gazu, Łotwa
•  Podziemny magazyn gazu (PMG), Wierzchowice

ROPA
•  Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Wilga, 
Sewerynów

•  Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego w Kar-
linie, Sławoborze

•  Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego, 
Górzyca

•  Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego,  
Dzieduszyce

•  Kopalnia ropy naftowej i gazu Lubiatów-Mię-
dzychód-Grotów (LMG)

•  Baza magazynowa paliw nr 10, Kawice

GruPa PBG 

Poniższy spis prezentuje wybrane realizacje, których budową mogą się 
pochwalić spółki z Grupy. Obrazują one, na jak ogromną skalę prowadzimy 
obecnie działalność. A zaznaczyć należy, że budujemy nie tylko w Polsce. 

bUDUjE INwEsTycjE IsToTNE 
dla Polski 

•  Baza magazynowa paliw nr 5, Rejowiec 
Poznański

•  Baza magazynowa paliw nr 93, Nowa Sól

HYdroTECHnika

•  Stopień wodny na Odrze, Malczyce
•  Stopień wodny, Włocławek
•  Regulacja rzeki Rawy, Katowice
•  Zbiornik retencyjny, Kuźnica Warężyńska

oCHrona ŚrodoWiska

•  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
Płaszów II, Kraków

•  Modernizacja i rozbudowa Grupowej Oczysz-
czalni Ścieków, Włocławek

•  Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków, Poznań
•  Kolektor do oczyszczalni ścieków Czajka,  
Warszawa

•  Tunel TBM do kolektora Czajka, Warszawa
•  Oczyszczalnia ścieków, Ustka
•  Oczyszczalnia ścieków Fordon, Bydgoszcz
•  Przepompownia Ogólnospławna Saska Kępa II, 
Warszawa

•  Renowacja sieci kanalizacyjnej, Szczecin
•  Zakład produkcji wody Na Grobli, Wrocław
•  Zakład zagospodarowania odpadów, Trzebania

10 o nas

•  Zakład unieszkodliwiania odpadów, Gdańsk 
Szadółki

BUdoWniCTWo droGoWE

•  I linia metra,Warszawa
•  Komora rozjazdów tunelu metra, Warszawa
•  Autostrada A1, odcinek Toruń-Stryków
•  Autostrada A2, odcinek Komorniki-Nowy Tomyśl
•  Autostrada A4, odcinek Krzyż-Dębica Pustynia
•  Obwodnica, Nowy Tomyśl
• Droga ekspresowa S5 – obwodnica Bojanowa i Rawicza
•  Droga krajowa nr 92, Tarnowo Podgórne
•  Droga krajowa nr 11, Suchy Las
•  Droga krajowa nr 1, Włocławek
•  Most św. Rocha, Poznań
•  Remont mostu na stopniu wodnym Dębe
•  Wiadukt Dolna Wilda, Poznań
•  Kolejowy terminal kontenerowy, Małaszewicze

BUdoWniCTWo PrZEMYsŁoWE

•  Skalar Office Center, Poznań
•  Zakład ceramiki budowlanej Tubądzin, Ozorków
•  Zakład Hobas System Polska, Dąbrowa Górnicza
•  Hotel Hilton by Hampton, Świnoujście

oBiEkTY sPorToWE

•  PGE Arena, Gdańsk
•  Stadion Narodowy, Warszawa
•  Stadion Miejski, Poznań
•  Modernizacja skoczni narciarskiej, Wisła-Malinka

BUdoWniCTWo MiEsZkanioWE

•  Osiedle mieszkaniowe TBS, Poznań
•  Osiedle mieszkaniowe Złotowska 51, Poznań
•  Osiedle mieszkaniowe Quadro House, Poznań
•  Osiedle mieszkaniowe Ecoria, Poznań
•  Osiedle mieszkaniowe, Lusówko
•  Osiedle mieszkaniowe Dolina Potęgowska, 
Gdańsk

•  Kompleks mieszkalno-usługowo-handlowy 
Platan Complex, Świnoujście

Dużo, prawda? 

Zobacz mapę 
naszych najważ-
niejszych reali-
zacji na kolejnej 
stronie. 
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12 historia historia

GRUPA PBG
BUDUJE INWESTYCJE ISTOTNE 
DLA POLSKI

Warszawa

Władysławowo

Grodzisk Wielkopolski
Nowy Tomyśl

Tarnowo Podgórne
Międzychód

Lusówko

Sławoborze

Ustka

Kościan

Nowa Sól

Trzebania

Odolanów

Malczyce

Małaszewicze

Wrocław

Kawice

Rejowiec

Katowice

Dąbrowa Górnicza

Wisła

Ozorków

Bydgoszcz

Toruń

Szczecin

Goleniów

Włocławek

Gdańsk

Poznań

Kraków

Wierzchowice

Świnoujście

Autostrada A-4  
Odcinek Krzyż-Dębica Pustynia)

Autostrada A-1  
Odcinek III  
(Brzezie-Kowal)

Autostrada A-1  
Odcinek II  
(Czerniewice-Brzezie)

Droga ekspresowa S-5  
(Obwodnica Bojanowa i Rawicza)

Most św. Rocha, Poznań

Oczyszczalnia ścieków Płaszów II Kraków

Stopień wodny na Odrze, MalczycePGE Arena, Gdańsk

Droga krajowa nr 59, Tarnowo Podgórne

Stadion Miejski, Poznań

Regulacja rzeki Rawy, Katowice Stadion Narodowy, Warszawa

Pierwszy w Polsce tunel TBM  
do oczyszczalni ścieków Czajka , WarszawaBudowa autostrady A1, odcinek Brzezie-Kowal
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Każdego dnia, kiedy rano zaczynamy pracę 
w biurze, włączamy komputer, otwieramy In-
ternet i łączymy się ze światem. Chcemy znać 
najświeższe wiadomości. O tym, co wydarzyło 
się w spółce, co o nas piszą w prasie, co mó-
wią w telewizji, jesteśmy na bieżąco infor-
mowani. Codziennie odbywa się monitoring 
prasy, a aktualności zamieszczane są na 
BVortalu przede wszystkim w zakładkach: 
Giełda, Nasze realizacje, Prasa o nas. 
Ponadto spółki giełdowe na swoich stro-
nach WWW przekazują w zakładkach 
relacji inwestorskich informacje 
związane z GPW. 

Otwierasz i

wiesz
WiadomościWiadomości

Na zdjęciu Elżbieta Badecka z Hydrobudowy 9
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16 17

dniu 10 listopa-
da rozpoczęło 
się betonowa-
nie ścian dru-
giego zbiornika 

TK-2011 na skroplony gaz na budowie 
terminala LNG w Świnoujściu. Prace 
te rozpoczęto zaledwie po tygodniu 
od zakończenia betonowania ścian 
pierwszego zbiornika TK-2012. Beto-
nowanie ścian odbywa się przy użyciu 

deskowań ślizgowych na dwie zmiany 
przez 24 godziny na dobę. Na każdej 
zmianie pracuje około 200 pracow-
ników tj. zbrojarzy, betoniarzy, cieśli 
i  pomocników. Tempo wznoszenia 
ścian wynosi średnio 2,0 m na dobę, 
przy czym maksymalną prędkość 
wznoszenia ścian, jaką osiągnięto 
przy betonowaniu ścian drugiego 
zbiornika, wyniosła 2,5 m na dobę. 
Proces ciągłego betonowania w  de-

w
tekst: 
bogusłaW gajEWski hb9 

skowaniu ślizgowym wymaga bardzo 
dobrej współpracy między poszcze-
gólnymi zespołami pracowników 
w celu dostarczenia na czas zbroje-
nia, zakotwień, marek, osłon do kabli 
sprężających, a  przede wszystkim 
betonu o odpowiedniej konsystencji, 
urabialności i  temperaturze. Koor-
dynacja tych działań stawia wysokie 
wymagania organizacyjne dla osób 
kierujących tymi pracami.

 Po raz pierwszy w Polsce budo-
wane są zbiorniki o takiej wielkości. 
Pojemność każdego z tych zbiorników 
będzie wynosiła 160  000 m3, przy 
średnicy zewnętrznej 79,80 m i wy-
sokości ścian 42,90 m. Konstrukcja 
zbiorników jest żelbetowa pionowo 
i poziomo sprężana. 

Zakończenie betonowania ścian 
drugiego zbiornika przewidywane 
jest na koniec listopada. Olbrzymim 

Pojemność każdego z tych zbiorników będzie 
wynosiła 160 tys. m3, przy średnicy zewnętrz-
nej 79,80 m i wysokości ścian 42,90 m.

sukcesem zespołu budującego 
zbiorniki będzie wybudowanie 
ścian dla dwóch zbiorników żel-

betowych o wysokości ponad 40 m 
w ciągu dwóch miesięcy, co będzie 
ewenementem na skalę światową.

Wiadomości Wiadomości

Budowa

w Świnoujściu

Budowa terminalu LNG, listopad 2011

 terminalu lnG
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rwają ostatnie prace na stadionie, czyli roboty drogowe – uło-
żenie asfaltu na częściach zewnętrznych;  zamknięcie ostat-
nich części ogrodzenia zewnętrznego; ukształtowanie skarp, 

humusowanie, prace zieleniarskie; 
wewnątrz trwa wykańczanie ostat-
nich pomieszczeń takich jak toalety, 
control room oraz zamykanie sufi-
tów podwieszanych, a  także malo-
wanie, czyszczenie itp.

Odbiory budynku przez Państwo-
wą Inspekcję Sanitarną przebiegły 
bez problemów. Odbiór przez Pań-
stwową Straż Pożarną dokonuje 
się na podstawie przedstawienia 
stosownej dokumentacji oraz prób, 
które są  wykonywane na miejscu, 
na przykład  zadymienia, słyszal-
ności komunikatów i tym podobne. 
Od  listopada trwają odbiory przez 
Państwową Straż Pożarną.

tekst: 
jarosłaW lorEnc hydrobudowa polska

Stadion Narodowy

t

NAGRoDy
w Grupie PBG
O jakości naszej Grupy, profesjonalizmie i pełnym zaanga-
żowaniu nie tylko w projekty branżowe świadczyć mogą 
liczne nagrody, które zdobyły spółki wchodzące w jej skład. 

agród jest tak wiele, że nie da się 
wszystkich przedstawić w skrócie. Moż-
na je uszeregować w wielu obszarach, 
są wśród nich te najbardziej prestiżo-
we, są te, do których się ma sentyment, 

takie, których zdobycie stwarza-
ło nowe możliwości, są takie, 
które…

Lista jest długa, my pokusi-
liśmy się o krótkie zestawienie 
jedynie małej ich części. Z wielu 
nagród i tytułów, które otrzyma-
liśmy na przestrzeni kilkunastu 
lat swojej działalności, wyróżnić 
trzeba te, które wskazują na za-
angażowanie Zarządu w odpowie-
dzialne zarządzanie spółką. 

Nagrody związane z działal-
nością spółki na giełdzie: 

• Byki i niedźwiedzie w kate-
gorii „Najlepiej zarządzana spół-
ka”, przyznana przez Gazetę 
Giełdy Parkiet w 2007 roku; 

• The Best Annual Report 
– drugie miejsce w głównej ka-

tegorii konkursu na Najlepszy Raport Roczny przed-
siębiorstw za 2008 i 2009 rok organizowanego przez 
Instytut Rachunkowości i Podatków oraz pierwsze miej-
sce za Raport Roczny z 2010 roku.

Nagrody potwierdzające dobrą komunikację spółki 
z rynkiem to przyznane przez 
Stowarzyszenie Emitentów Gieł-
dowych:

• Złote Strony Emitenta – 
dla PBG (2009 i 2010) i Hydrobu-
dowy Polska (2008).

Nagrody pokazujące wysoką 
pozycję spółek na rynku: 

• Diamenty Forbesa  – 
w swoim dorobku mają PBG (2007, 
2009 i 2010), Hydrobudowa Pol-
ska, Energomontaż-Południe, 
a Przedsiębiorstwo Drogowo-

-Mostowe „DROMOST” znalazło 
się na 4 miejscu w regionalnym 
rankingu  Diamentów;

• Perłą Polskiej Gospodar-
ki zostały PBG (2005, 2006, 2009 
i 2010), Hydrobudowa Polska 
(2009).

Wiadomości

n
tekst: 
marTa chrzanoWska, agaTa szEWczyk fundacja pbg

Rozkładany dach Stadionu Narodowego

Prace wykończeniowe przy Stadionie Narodowym w Warszawie Statuetka – Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990–2010

Złota statuetka –  
Przedsiębiorstwo Fair Play
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Wiadomości

O tym, że nasze budowy są wyjąt-
kowe i bezpieczne świadczyć mogą 
nagrody:

• Bezpieczna Budowa – Hy-
drobudowa 9 otrzymała ją za budo-
wę budynku biurowo-usługowego 
z podziemnymi parkingami przy ul. 
Góreckiej w Poznaniu (2009), PBG za 
realizację kontraktu w Świnoujściu 
(2009), Hydrobudowa Polska za roz-
budowę Stadionu Miejskiego w Po-
znaniu (2010) i za budowę stadionu 
PGE Arena w Gdańsku (2011), Energo-
montaż-Południe za budowę Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu (2010);

• Budowa Roku – dla Hydrobudo-
wy 9 za realizację Stacji Uzdatniania 
Wody dla ujęcia wód podziemnych 
w Mostowie koło Koszalina (2005) i za 
budowę mostu św. Rocha w Poznaniu 
(2004), Energomontaż-Południe za 
Generalne Wykonawstwo skojarzone-
go układu energetyczno-chłodniczego 
dla KWK Pniówek (2000);

• Modernizacja Roku – Hydro-
budowa 9 za Modernizację i Roz-
budowę Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Koziegłowach (2001), 
za zaangażowanie, nadawanie no-
wych wartości oraz osobisty wkład 
w ratowanie obiektów i budowli 
materialnego dziedzictwa narodo-
wego (2006), za modernizację Miej-
skiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” 
w Olsztynie (2004), za modernizację 
Oczyszczalni Ścieków w Szlachęci-
nie, gm. Czerwonak (2004);

• Tytany – Hydrobudowa 9 za 
budowę kanalizacji HDPE w Szcze-
cinie (2007), za budowę kanalizacji 
sanitarnej w Warszawie w ramach 
projektu Oczyszczalnia Ścieków 

„Południe” (2005), konsorcjum firm: 
PBG, Infra, Hydrobudowa Polska, 
Wiertmar za modernizację dystry-
bucyjnej sieci wodociągowo-kanali-
zacyjnej w Łodzi z wykorzystaniem 
technologii bezwykopowych (2011), 

za „Projekt roku” – renowację sys-
temu kanalizacyjnego miasta Kra-
kowa (2010); Grupa Kapitałowa PBG 
została też laureatem w konkursie 
Tytany, otrzymując tytuł: „Firma 
roku dla GK PBG – generalnego wy-
konawcy w zakresie budownictwa 
specjalistycznego” (2006);

• Najwyższa Jakość w Budow-
nictwie 2011 – Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe „Dromost” dwa 
razy otrzymało wyróżnienie Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Badań 
nad Jakością za najwyższy, gwa-
rantowany poziom kompleksowych 
usług budowlano-montażowych.

Jesteśmy nowocześni, świadomi 
i solidni.  Świadczą o tym również 
te nagrody:

• Krajowy Lider Innowacji 
i Rozwoju 2010 – tytuł przyzna-
ny spółce Energomontaż-Południe 
w kategorii: Innowacyjna usługa za 
Specjalistyczne kompleksowe usługi 

montażowe części ciśnieniowych nad-
krytycznych kotłów energetycznych.

• Solidna Firma 2010 – PBG Eri-
go (Dom) za terminowe regulowanie 
wszelkich zobowiązań oraz poszano-
wanie ekologii i praw konsumenta.

Z nagród, które ukazują nasze 
podejście do kwestii wsparcia spo-
łeczeństwa i działalności w zgodzie 
z zasadami Społecznie Odpowie-
dzialnego Biznesu możemy wymienić 
przykładowo: 

• Ragionale Forbes Corpora-
te Social Responsibility Awards 
przyznaną PBG w 2010 roku przez 
Forbes za podchodzenie ze szcze-
gólną dbałością do odpowie-
dzialnego zarządzania w zgodnie 
z zasadami CSR PBG – Laureat 
w Wielkopolsce; 

• Firma Bliska Środowisku – 
PBG w 2007;

• Panteon Polskiej Ekologii – 
PBG w 2008;

• As Odpowiedzialnego Biznesu 
– nagroda dla PBG za „Trigeneracja 
w walce o ochronę środowiska”;

• Respect Index, czyli giełdowy 
indeks spółek odpowiedzialnych 
społecznie (2011), co potwierdza, 
że spółka przyjęła właściwy kieru-
nek działania i swoją działalność 
biznesową prowadzi w sposób 
społecznie odpowiedzialny speł-
niając najwyższe standardy CSR.

Doceniana była także wielokrot-
nie biznesowa działalność Prezesa 
PBG SA. Wspomnieć należy o tym, 
że Jerzy Wiśniewski znalazł się 
w gronie 25 Najbardziej Efektywnych 
Prezesów 2010 wg magazynu Home-
&Market, otrzymując tytuł:

• Wielkopolskiego Przedsiębior-
cy XX-lecia 1990–2010 za wpływ na 
rozwój i promocję Wielkopolski oraz 
sukces gospodarczy regionu;

• Najlepszy Projekt Komuni-
kacji Wewnętrznej 2011 – Fun-

dacja PBG jako wydawca Biuletynu 
Korporacyjnego Grupy PBG „Ogni-
wo” otrzymała główną nagrodę 
w konkursie Internale Poland 2011 
w kategorii: Administracja pu-
bliczna, samorządy i organizacje 
pozarządowe za projekt: Wydania 
specjalne Biuletynu Korporacyjne-
go Grupy PBG „OGNIWO” w 2011. 
Wydania specjalne („Piękna rola 
kobiety” oraz „Gramy w zielone”) 
otrzymały także nagrodę specjal-
ną od Magazynu THINKTANK. In-
ternale Poland 2011 w konkursie 
poświęconym komunikacji we-
wnętrznej.

To tylko niektóre z licznych 
nagród, które są dowodem na to, 
że w naszej grupie są spółki cenione 
przez innych. Cieszymy się i jeste-
śmy dumni z wyróżnień i nagród, 
które są nam przyznawane. Mobili-
zują nas one do dalszego doskonale-
nia naszej organizacji. 

Wiadomości

Tomasz Hofman odbiera Certyfikat: Solidna Firma 2010 Fragment statuetki: Byki i niedźwiedzie 
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integrowany System 
Zarządzania PBG 
SA spełnia wymaga-
nia norm: ISO 9001 
(jakość), ISO 14001 

(środowisko naturalne), PN-N 18001 
(BHP i ppoż.), AQAP 2110 (wymaga-
nia NATO), ISO 3834-2 (pełne wy-
magania jakości w spawalnictwie) 
oraz dyrektywy ciśnieniowej 97/23/
WE – moduł H1. Wszystkie wyżej 
wymienione systemy zarządzania 
są certyfikowane, tzn. poddane ze-
wnętrznej i niezależnej ocenie przez 
jednostki certyfikujące i/lub notyfi-
kowane. Powyższe normy odnoszą 

Co powinniśmy 

się do tego, w jaki sposób organi-
zacja wykonuje swoją pracę, a nie 
bezpośrednio do rezultatu tej pracy. 
Innymi słowy oba dotyczą proce-
sów, a nie wyrobów – przynajmniej 
nie bezpośrednio. Niemniej jednak, 
to jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, 
w jakim stopniu każdy pracownik 
stosuje wymagania procedur sys-
temowych wpływa na to, jaki jest 
finalny wyrób czy usługa. 

Świadomość, że „ISO” to system 
zarządzania, a nie kolejny certyfikat 
czy koszt, przynosi firmie wymierne 
korzyści. Korzyści wynikają z nie-
ustannego doskonalenia organizacji. 

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) to jednoznacznie 
określony, udokumentowany i spójny system zarządzania, któ-
ry poprzez połączenie procesów, procedur i praktyk działania 
stosowanych w organizacji umożliwia skuteczne wdrożenie jej 
Polityki – w przypadku PBG SA Polityki Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania. 

tekst: 
arkadiusz jankoWiak pbg sa 

22 musisz to WiEdziEć musisz to WiEdziEć

wiedzieć o 
ZsZ?

Bezwzględnie należy pamiętać, aby 
ciągle dostosowywać firmę do zmie-
niającego się otoczenia, warunków, 
w których funkcjonuje oraz wyma-
gań klientów. Ciągłe doskonalenie 
to proces nieustannego zwiększania 
skuteczności, efektywności i podno-
szenia jakości wyrobów/usług, tak, 
aby osiągać zakładane cele. O tym 
powinien pamiętać każdy pracownik 
naszej organizacji, na poziomie każ-
dej spółki wchodzącej w skład Grupy 
Kapitałowej PBG. 

Szczegółowe informacje znajdują 
się na naszej stronie intranetowej, 
pod adresem: http://zsz.pbg-sa.pl.

Gdzie jest 
polityka? 
Jak znajdę 
przepisy BHP? 
A instrukcje, 
formularze?

Chcesz znać 
odpowiedź? To 
proste! Wejdź 
z BVortala 
w zakładkę 
ZSZ! Tam jest 
wszystko!

z

Zintegrowany System Zarządzania
jakością, środowiskiem, bhp, spawalnictwem

ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/ Poznania, 62-081 Przeźmierowo

Księga procedur ZSZ
Procedury ZSZ

Instrukcje
Formularze do instrukcji

Procesy
Dokumenty ZSZ

Komunikaty

Wyszukiwanie

Polityka
Zmiany
Ochrona środowiska
BHP i Ppoż. 
Spawalnictwo
Schemat organizacyjny
Wymagania prawne
Zarządzenia

Formularze do procedur

BVortal – tu znajdziesz wszystko!!!

http://zsz.pbg-sa.pl
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24 musisz to WiEdziEć musisz to WiEdziEć

Wypadek, a tym samym uszczerbek na 
zdrowiu w miejscu pracy, może mieć 
konsekwencje, które ponosi pracownik do 
końca życia. Tragiczny w skutkach wypa-
dek może przydarzyć się każdemu i to od 
momentu rozpoczęcia pracy. Większości 
tych tragedii można zapobiec. 

Co zrobić, aby 
bezpiecznie 
pracować?

tekst: 
adam żyżElEWicz hydrobudowa polska sa 

o zatem możemy zro-
bić, aby bezpiecznie 
pracować? Pracownik 
nie powinien podejmo-
wać pracy bez odbycia 

właściwych szkoleń BHP. Jeżeli prze-
łożony udziela zbyt wielu informacji 
i podaje je zbyt szybko, pracownik 
ma prawo prosić go o zwolnienie 
tempa i powtórzenia instrukcji. Stan 
zdrowia pracownika powinien być 
potwierdzony zaświadczeniem leka-
rza medycyny pracy. Pracownik nie 
powinien opuszczać stanowiska pra-
cy bez ważnej przyczyny bez wiedzy 
przełożonego. W razie wątpliwości 
dotyczących bezpieczeństwa pracy 
pracownicy powinni rozwiewać wąt-

pliwości u przełożonego. Pracowni-
cy na swoich stanowiskach pracy 
powinni stosować środki ochrony 
indywidualnej tam, gdzie praco-
dawca nie może z przyczyn techno-
logicznych stosować zabezpieczenia 
zbiorowego, stosuje się szelki z lin-
kami bezpieczeństwa, rękawice an-
tywibracyjne czy ochronniki słuchu, 
kaski ochronne itp. Pracownicy 
w czasie pracy korzystają z przy-
dzielonej odzieży roboczej i obu-
wia, które dostarcza pracodawca. 
Pracownicy powinni być zapoznani 
z instrukcją postępowania w sytu-
acjach zagrożenia i awariach oraz 
brać udział ćwiczeniach alarmowych 
i ewakuacji.

Co zrobić, kiedy dojdzie do 
wypadku?

Wszystkie zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe czy wypadki należy na-
tychmiast zgłaszać przełożonemu 
lub Inspektorowi BHP (jeśli to moż-

liwe za potwierdzeniem pisemnym 
w dniu zdarzenia). Pracownicy nie 
powinni lekceważyć wczesnych 
oznak zagrożenia zdrowia takich 
jak: bóle i zawroty głowy, swędzenie 
skóry, podrażnienie oczu, nosa, gar-

c
Wszystkie zdarzenia potencjalnie wypadko-
we czy wypadki należy natychmiast zgła-
szać przełożonemu lub Inspektorowi BHP

Bezpieczni od stóp do głów – pamiętaj o odzieży ochronnej 
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Sprawdźmy czy jest odpowiednio zabezpieczone…

Właściwe zabezpieczenie ciężkich ładunków

dła lub innych bólów i dolegliwości. 
Należy o tym poinformować prze-
łożonego, ratownika medycznego 
lub lekarza. Pracownicy powinni się 
stosować do otrzymanych instrukcji 
i porad przełożonych, dbać o nale-
żyty stan maszyn i urządzeń, a także 
ład i porządek na stanowisku pracy, 
a wszelkie zauważone nieprawidło-
wości natychmiast zgłaszać.

Na jakie wypadki jesteśmy 
narażeni w pracy?

• Upadki z wysokości – najczęst-
szą przyczyną są niezabezpieczenie 
powierzchni powyżej jednego me-
tra barierami ochronnymi i niesto-
sowanie indywidualnych środków 
zabezpieczających przy pracy na 
wysokości.

• poślizgnięcia i potknięcia 
– wynikają z nadmiernego zatło-
czenia, nieporządku, nierównego 
terenu, uszkodzonych powierzchni, 
leżących kabli itp. 

• maszyny i urządzenia – nie-
właściwa konserwacja, brak osłon 
zabezpieczających czy oznakowania 
stref niebezpiecznych przy pracują-
cych ciężkich maszynach budowla-
nych, awarie elektryczne.

• ciężkie ładunki – ich niesta-
bilnie zamocowanie, niewłaściwe 
podnoszenie i przemieszczanie oraz 
składowanie na miejscu przezna-
czenia.

• wysoki poziom hałasu – po-
woduje uszkodzenie słuchu, proces 
przebiega powoli, pracownicy mogą 
go nie zauważyć, a uszkodzenia 

mogą być nieodwracalne. Inne za-
grożenia fizyczne spowodowane 
hałasem, to wibracje, w ich efekcie 
powstają schorzenia stawów czy 
choroba białych rąk.

Co zrobić, żeby bezpiecznie pracować?
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Pracownicy powinni się sto-
sować do otrzymanych in-
strukcji i porad przełożonych, 
dbać o należyty stan maszyn 
i urządzeń

28 musisz to WiEdziEć musisz to WiEdziEć

Zabezpiecz się przed środkami chemicznymi BHP czuwa nad bezpieczeństwem

Tak się gasi. Szkolenie pracowników

• substancje chemiczne – powszechnie stosowane 
w budownictwie, mogą wywołać alergię skóry, chronicz-
ną astmę, choroby nowotworowe, co może mieć wpływ 
na wady wrodzone u dzieci pracowników. Niekorzystnie 
wpływają na wątrobę, nerwy i krew.

• stres – może wynikać ze złego sposobu organizacji 
pracy, przeciążenia, niejasnego podziału obowiązków, 
nadmiernego nacisku. Przyczyną stresu może być po-
dejście przełożonych do współpracowników i pracow-
ników. 

• przemoc – np. kontakty z osobami z zewnątrz (prze-
moc werbalna i fizyczna). Ważna też jest dbałość o odpo-
wiednie warunki w środowisku pracy lub zabezpieczenie 
przed jego negatywnymi skutkami – czyli zbyt wysokie 
lub zbyt niskie temperatury czy ekstremalne tempe-

ratury związane z warunkami technologicznymi pracy. 
Dbałość o środowisko pracy to także zabezpieczenie do-
brego oświetlenia stanowisk pracy itd.

Odpowiednia organizacja pracy. Na zdjęciu Stasia Frelikowska

Pracownik ma prawo do:
• wiedzy, 
• uczestnictwa w szkoleniu, 
• odmowy wykonywania 

niebezpiecznej pracy.

Pracownik ma obowiązek:
• współpracowania z pra-

codawcą w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony zdro-
wia i życia,

• stosowania się do pro-
cedur zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną 
pracy,

• używania i noszenia in-
dywidualnych środków 
ochronnych.

Gdzie szukać informacji?
Informacje dotyczące bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
oraz Instrukcje stanowisko-
we BHP pracowników moż-
na znaleźć na BVortalu 
w zakładce: ZSZ /Procedury 
i BHP, które są dostępne na 
indywidualnych stronach 
spółek.
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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

NASZA MISJA
PODNOSZENIE POZIOMU FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ  ZASTOSOWANIE  

NOWYCH TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ 

NASZA WIZJA
CHCEMY BYĆ JEDNĄ Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SPÓŁEK W EUROPIE

NASZE WARTOŚCI
JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ

NASZA STRATEGIA
SYSTEMATYCZNY I DŁUGOTERMINOWY WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI

PBG TO ŚWIADOMY I ZRÓWNOWAŻONY BIZNES

ŚRODOWISKO NATURALNE
Doskonalimy działania na rzecz jakości, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

RYNEK I KLIENCI
• Promujemy i stosujemy nowoczesne technologie, przestrzegając międzynarodowych standardów
• Wdrożyliśmy wszystkie zasady dobrych praktyk obowiązujące spółki notowane na GPW w Warszawie
• Wykorzystując odpowiednie narzędzia przeciwdziałamy korupcji
• Traktujemy konkurencję w sposób partnerski, uczciwy i otwarty
• Nasi dostawcy spełniają wysokie wymagania w zakresie jakości pod względem zgodności z normami i przepisami, 

terminowości dostaw oraz konkurencyjności cenowej
• Bierzemy odpowiedzialność za wynegocjowane umowy

PRACOWNICY
• Podnosimy nasze kwalifikacje, aby sprostać wyzwaniom nowoczesności
• Wymagamy od siebie więcej niż inni od nas oczekują
• Każdy ma równe szanse rozwoju
• Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, wiek, wyznanie i kolor skóry

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
• Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej
• Pomagamy potrzebującym i wspieramy talenty

NASZE ZASADY ETYCZNE

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania została uzgodniona z pracownikami, odpowiada 
wyznaczonym celom i zostały przeznaczone środki na jej realizację.

Zarząd PBG SA
usimy dbać o to, aby tak prowadzić realizacje, aby to co 
robimy, miało w przyszłości jak najmniej negatywny wpływ 
na środowisko naturalne i równoważyło te trzy aspekty. 

Ponadto, w moim odczuciu, hasłem wspólnym dla CSR 
jest słowo POMAGAM. Pomagam dzieląc się doświadcze-

niem, informacjami, pomagam zachowywać dla przyszłych pokoleń to, co 
otrzymaliśmy od natury, pomagam zrozumieć, że warto jest być uczciwym 

CSr w PBG na co dzień…
W moim prostolinijnym wyobrażeniu to, o co w CSR chodzi, to przede 
wszystkim równowaga – na każdym poziomie i dla każdego. Po jednej 
stronie zadowolony Pracownik, po drugiej ochrona środowiska, a po trzeciej 
działalność biznesowa. 

i trwać w swoich przekonaniach, 
wreszcie pomagam innym żyć i roz-
wijać swoje talenty, dzieląc się wy-
pracowanym zyskiem.

Prezes Zarządu PBG SA

M
tekst: 
jErzy WiśniEWski prezes zarządu pbg sa 

Jerzy Wiśniewski
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tosujemy uznane mię-
dzynarodowe standardy 
zarządzania projektami. 

Przestrzegamy przy 
tym zasad transparent-

ności i uczciwej konkurencji. Na 
każdym etapie procesu produkcyj-
nego wykorzystujemy innowacyjne 
rozwiązania i technologie. 

Przykłady naszych 
odpowiedzialnych zachowań 
wobec Rynku i Klientów:

Projektowanie 3D
Wychodząc naprzeciw naszym 
Klientom, stworzyliśmy w naszej 

r
Y

n
E

k
i  k

liE
n

C
i

JAKOŚĆ,
SKUTECZNOŚĆ, 
NowocZESNOŚĆ
Realizujemy jedne z największych i najbardziej 
specjalistycznych w Europie Środkowo-Wschod-
niej przedsięwzięć strategicznych dla Polski. 

organizacji dział, który zajmuje się 
prezentacją  projektów w formie 
wizualizacji. Jest to forma wspoma-
gania konwencjonalnego projekto-
wania CAD. Dzięki temu inwestor 
w ciekawy i nowoczesny sposób 
może zobaczyć, co zostanie stwo-
rzone na budowie, otrzymuje foto-
realistyczną wizualizację projektu.

Zarządzanie projektami PMI
Nasi menedżerowie należą do PMI 
(Project Management Institute) 
– jednego z największych na świe-
cie stowarzyszeń zrzeszających 
profesjonalistów w zarządzaniu 

projektami. Każdego dnia w swojej 
pracy wykorzystują zdobytą wiedzę 
i umiejętności w procesach zarzą-
dzania realizowanymi inwestycjami.

IVONA na WWW
Na bieżąco dzielimy się informacja-
mi z naszymi interesariuszami, gdyż 
pewnie i dobrze czuje się ten, kto 
jest doinformowany. Wykorzystuje-
my do tego nowoczesne narzędzia 
komunikacji, m.in. stronę interneto-
wą, relacje wideo z konferencji, filmy 
i biuletyn firmowy „Ogniwo”, rapor-
ty, newsletter czy portal społecz-
nościowy Facebook. Naszą witrynę 
internetową zaprojektowaliśmy tak, 
aby mógł z niej skorzystać każdy, 
także osoby niedowidzące (wysoki 

csr w grupiE

s
kontrast – kolory jasne, tło ciemne) 
i niedosłyszące (syntezator mowy 
IVONA).

Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”
Mając świadomość tego jak ważne 
jest dzielenie się wiedzą i informa-
cją w roku 1997 zaczęliśmy pisać 
i publikować naszą firmową gazet-
kę. Pierwsze czarno-białe, dwustro-
nicowe „Piecobiogazetki” wydawane 

były w nakładzie ok. 100 egzempla-
rzy. Dziś Biuletyn Korporacyjny 
„Ogniwo” liczy ok. 60 stron i trafia 
do blisko 1500 czytelników. Od sa-
mego początku gazeta, niezależnie 
od formy i objętości, tworzona była 
przez Pracowników Grupy. Nasze 
„Ogniwo” zostało zauważone i na-
grodzone tytułem „Internale 2011” 
w kategorii najlepszy projekt komu-
nikacji wewnętrznej. 

Stadion Miejski w Poznaniu okiem artysty

Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach, projekt 3D Zarząd PBG SA

csR

tekst: 
magdalEna kaniEWska fundacja pbg

Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”
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2010 r. po raz 
pierwszy przystą-
piliśmy do mię-
dzynarodowego 
projektu Carbon 

Dislosure Project, którego celem jest 
ograniczanie emisji gazów cieplar-
nianych oraz zapobieganie zmianom 
klimatycznym. 

Przykłady naszych 
odpowiedzialnych zachowań 
wobec Rynku i Klientów:

Trigeneracja – rok 2002 – na terenie 
firmy zainstalowaliśmy i uruchomi-
liśmy elektrociepłownię blokową 
kogenerację. W roku 2006 podjęli-
śmy decyzję o wykorzystaniu na cele 
chłodnicze-absorpcyjnej wytwornicy 
wody lodowej. Dzięki instalacji trige-
neracji powstaje energia elektryczna, 
której efekt uboczny – ciepło wyko-
rzystujemy do ogrzewania budynków 
i wody, a jego nadmiar – zamieniamy 

Gramy 
W ZiElonE 

jest na chłód, który pozwala uniknąć 
stosowania energochłonnych sprę-
żarkowych wytwornic wody lodowej. 
Do zasilania instalacji wykorzystuje-
my najbardziej ekologiczne paliwo – 
gaz ziemny, zmniejszając tym samym 
emisję CO2 do atmosfery. Przyczynia-
my się tym samym do realizacji celu 
dla Polski, aby do 2020 r. z odnawial-
nych źródeł energii (OZE) wytwarzać 
15 proc. energii.

Orzeł bielik – w roku 2011 nawią-
zaliśmy współpracę z Komitetem 
Ochrony Orłów (KOO) – pozarządo-
wą organizacją pożytku publicznego, 
włączając się w długofalowy projekt 
ochrony orła bielika. Na realizacji 
prowadzonej przez Grupę PBG w re-
jonie Lubiatów–Międzychód–Grotów 
(obszar chroniony NATURA 2000) 
też gniazduje para tych majestatycz-
nych, największych w Polsce ptaków, 
których waga wynosi ok. 5 kg, a roz-

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej dzia-
łalności przestrzegać najwyższych standardów 
środowiskowych i jakościowych. Działania na 
rzecz ochrony środowiska podejmujemy zarówno 
w siedzibie firmy jak również podczas realizacji 
inwestycji. 

w piętość skrzydeł nawet 2,5 m. Współ-
praca z KOO będzie kontynuowana, 
gdyż doskonale wpisuje się w naszą 
strategię zrównoważonego rozwoju. 
Chcemy bowiem dbać o środowisko 
naturalne i pozostawiać je dla przy-
szłych pokoleń w jak najmniej zmie-
nionej formie.

Święto Lasu – 10 października 
2011 podczas inauguracji Święta 
Drzewa – programu edukacji ekolo-
gicznej Klubu Gaja – do której w tym 
roku dołączyliśmy, na terenie naszej 
firmy w Wysogotowie własnoręcz-
nie posadziliśmy ok. 150 sadzonek 
drzew liściastych i krzewów: brzóz, 
olszy szarej, trzmieliny, śliwy tarni-
ny i dzikiej róży. Kolejne siewy pla-
nujemy na wiosnę, wtedy posadzimy 
sadzonki drzew iglastych. 

W tym roku program Święto 
Drzewa objęty jest patronatem 
Ministra Środowiska, Ministra 
Edukacji Narodowej, Prezydenta 
m. st. Warszawy, Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Program 
włączony jest w Kampanię Miliarda 
Drzew dla Planety pod patronatem 
UNEP (ONZ) oraz Międzynarodowy 
Rok Lasów.

Sadzenie drzew pozostaje jednym 
z najbardziej opłacalnych sposobów 
przeciwdziałania zmianom klima-
tycznym. Cieszymy się, że mamy 
w tym swój udział.

Surowce 
Dbając o środowisko naturalne ogra-
niczamy zużycie:

• energii elektrycznej m.in. po-
przez energooszczędne oświetlenie, 

racjonalne gospodarowanie energią, 
instalację trigeneracji, 

• gazu ziemnego poprzez regula-
tory pogodowe w kotłowniach, 

• paliw – ecodriving, telekonfe-
rencje,

• wody poprzez perlatory, zmy-
warki, toalety dwuprzyciskowe,

• papieru w biurach poprzez sys-
tem elektronicznego obiegu doku-
mentów tzw. „Wirtualne biurko”, 
komórkę służącą do zbiorowych 
wydruków – PrintRoom czy hurtowe 
składanie zamówień na materiały 
potrzebne do realizacji inwestycji.

Ponadto w specjalnie do tego prze-
znaczonych pojemnikach segreguje-
my odpady komunalne, makulaturę 
oraz odpady urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, zużyte tonery i ba-
terie.

Oczko wodne przy siedzibie firmy PBG w Wysogotowie

csR

tekst: 
magdalEna kaniEWska fundacja pbg
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spieramy ludzi 
z pasją i poma-
gamy tym, któ-
rzy najbardziej 
tego potrzebują. 

W naszej strategii rozwoju wpisany 
jest element pozytywnego oddzia-
ływanie na otoczenie-wzajemna 
współpraca i pomoc. 

Przykłady naszych 
odpowiedzialnych zachowań 
wobec Społeczności lokalnej:

Wolontariat pracowniczy, o któ-
rym piszemy w tym numerze w ar-
tykule Nasz wolontariat pracowniczy 
na kolejnej stronie. 
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sztuka  
BiZnEsU
Jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy 
i uczestniczymy w przedsięwzięciach z dziedziny 
nauki, kultury i sztuki, sportu i zdrowia. 

PBG Gallery
Dzięki wspieraniu artystów i pro-
mocji ich twórczości nasza Galeria 
znalazła uznanie w środowisku ar-
tystycznym. W PBG Gallery spotyka 
się świat sztuki i biznes. Gości ona 
osobowości kultury, historyków 
sztuki, przedstawicieli fundacji ar-
tystycznych, poetów, muzyków, ale 
także przedstawicieli władz lokal-
nych.

Poza organizacją wystaw i wer-
nisaży artystów znanych i mniej 
znanych, PBG Gallery wspiera lo-
kalny rynek sztuki. Współpracuje 
z poznańskim Uniwersytetem Ar-
tystycznym, Liceum Plastycznym 

im. Piotra Potworowskiego czy 
poznańską Fundacją Artystyczną 
„Made in Art”.

Rejon Włocławka
W ramach współpracy z Gminą Wło-
cławek przeprowadziliśmy szereg 
akcji wspierających różnego rodzaju 
inicjatywy na rzecz dzieci z ubogich 
rodzin. Jako przykłady takich ak-
tywności wymienić możemy m.in.: 
projekt„ Przyjazna Szkoła” – czyli 
umożliwienie dzieciom z ubogich 
rodzin z Kruszyna i okolic wyjazdu 
na wakacje letnie i zimowe. Tego 
typu projekty mają na celu wpływać 
na pozytywne trendy wychowaw-
cze poprzez pokazywanie dzieciom 
dobrych wzorców i sposobów ży-
cia, a tym samym wyrównywać ich 
szanse rozwojowe. Wsparliśmy także 
budowę świetlicy dla dzieci ze Smól-

ska, remont szkoły w Kruszynie oraz 
działalność Zespołu Folklorystycz-
nego Kruszynioki.

Polacy na Wschodzie
Od 2007 roku wspieramy coroczne 
Marsze Pamięci, które służą sze-
rzeniu wiedzy na temat polskiej 
historii. Ich organizatorem jest Sto-

warzyszenie Współpracy ze Wscho-
dem MEMORAMUS, a uczestnikami 
uczniowie z polskich i rosyjskich 
szkół. Projekt realizowany jest dwu-
etapowo. Pierwszy z nich to pro-
wadzenie międzyszkolnych zajęć 
z zakresu stosunków polsko-rosyj-
skich, drugi to organizacja wyjazdu 
młodzieży Smoleńsk-Katyń.

w
Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński łapią wiatr w żagle

Wystawa młodych artystów z Liceum Plastycznego w Poznaniu Uczestnicy Marszu Pamięci

csR
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arządy spółek z Gru-
py uwrażliwiają swoją 
postawą na potrzeby 
innych. Kreują postawę 
obywatelskiej odpowie-

dzialności i tworzą klimat przyjazny 
działaniom wolontarystycznym. 

Wspólnie możemy wiele. Zgłaszaj-
cie dalej Wasze inicjatywy. Pomagaj-
my razem. Fundacja PBG (kontakt: 
wolontariat@fundacjapbg.pl).

Przykłady inicjatyw 
podejmowanych w ramach 
wolontariatu pracowniczego:

Akcja „Wszystkie dzieci nasze są”
Rok 2001. Podczas adwentu w każ-
dym z sekretariatów pojawiło się 
czerwone, papierowe serce z imie-
niem i informacją o wieku dziecka, 
do tego akcja informacyjna… I tak, 
tuż przed świętami, pod choinką 
pojawiło się 60 paczek. Dzisiaj wielu 
podopiecznych czeka na tę jedyną 
paczkę od gwiazdora, w której oprócz 
naszego serca jest ten oczekiwany 

Nasz wolontariat

Jak pokazuje historia wolontariatu pracowniczego 
Grupy PBG potraficie i umiecie bezinteresownie 
pomagać innym. W każdym z nas drzemie bowiem 
dobro i chęć bycia potrzebnym.

PRACOWNICZy…

prezent. Ta wspaniała akcja wolon-
tariatu pracowniczego pozwala nam 
mieć poczucie, że chcemy i umiemy 
bezinteresownie pomagać.

„Nasze życie – nasze zdrowie”
Rok 2003. Pierwszy raz oddaje-
my krew, aby ratować życie kolegi 
z pracy. Nikogo nie zabrakło. Przez 
ostatnie 9 lat w naszym banku krwi 
zebraliśmy 96 l krwi i pełną świado-
mość tego, że zwykłym czynem mo-
żemy tak wiele...

Celem organizowania akcji jest 
aktywne propagowanie honorowego 
krwiodawstwa. Pracownicy wolon-
tariusze, którzy chcą podzielić się 
cząstką siebie, oddają krew do firmo-
wego Banku Krwi Grupy PBG nr 200.
Dzięki temu jeśli komuś z pracow-
ników, rodzinie lub przyjaciołom, 
będzie potrzebna krew, może liczyć 
na naszą pomoc. Wystarczy zwrócić 
się do Fundacji PBG. Wówczas, jeżeli 
w bieżących zasobach banku RCKiK 
będzie znajdowała się potrzebna 

krew, na wniosek Fundacji, Centrum 
Krwiodawstwa przekaże ją potrzebu-
jącemu.

Wsparcie dla Ochronki „Jurek”
Rok 2003. Przekazujemy dom na 
rzecz Ochronki „Jurek”, po to, by 
dzieci, które z różnych przyczyn nie 
mogą przebywać w rodzinach na-
turalnych, mogły żyć i rozwijać się 
w komfortowych warunkach. W bez-
interesowną pomoc dla Ochronki, 
która jest częścią Towarzystwa 
Przywracania Rodziny, przy róż-
nych okazjach angażują się Zarządy 
i Pracownicy Grupy PBG. Do tej pory 
Ochronka „Jurek” pomogła już blisko 
50 dzieciom. Każdy z nas może spra-

wić, aby tym dzieciom było chociaż 
trochę łatwiej i milej w życiu.

Więcej informacji nt. Ochronki 
„Jurek” w listopadowym wydaniu 
biuletynu korporacyjnego „Ogniwo” 
(nr 3). 

Reagowanie na bieżące potrzeby 
społeczności
Staramy się także pomagać tym, któ-
rzy w danej chwili tego najbardziej 
potrzebują. Przykłady tego typu 
działań podjętych w ramach wo-
lontariatu pracowniczego, to m.in. 
pomoc powodzianom w 2010 r., 
wsparcie dla schroniska dla zwie-
rząt w Grodzisku czy udział w akcji 
„Ołówek dla Afryki”.

z

Zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin

Nasze życie, nasze zdrowie – Akcja Krew

csr w grupiE
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Co daje ci praca w Grupie PBG? Dlaczego warto 
u nas pracować? Co Grupa oferuje swoim pracow-
nikom?

r

Spotkanie Informacyjno Szkoleniowe 2009Angielski po Polsku, 2008

csr w grupiE

ozwinięciem słów Preze-
sa są poniższe przykłady 
CSR-owych inicjatyw 
podejmowanych przez 

spółki z Grupy PBG w stosunku do 
pracowników. 

1) Akademia Języków Obcych 
Grupy PBG
Nauka języków obcych zawsze była 
i jest ważnym elementem naszej 

Myślę, że warto pamiętać, że pracując w naszej Grupie mamy:
 • poczucie stabilizacji,
 • wypłatę na czas,
 • szansę rozwoju zawodowego i możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach,
 • możliwość realizacji ciekawych projektów,
 • możliwość współpracy z miłymi i kompetentnymi ludźmi,
 • szansę realizacji różnego rodzaju ciekawych pasji,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne,
 • dbałość o kondycję fizyczną,
 • szansę godzenia życia zawodowego z rodzinnym,
 • okazję do współdecydowania i współtworzenia miejsca pracy,
 • możliwość pomagania i poczucia, że jest się potrzebnym.

Mariusz Łożyński - wiceprezes zarządu PBG SA

DlaCZeGo WarTo u naS PraCoWać? Fundamentem naszej 
działalności są

lUdZiE

polityki personalnej. Początkowo 
zatrudnialiśmy indywidualnych 
lektorów, którzy doskonalili nasze 
kompetencje językowe. Gdyby nie te 
działania, część osób z kadry zarzą-
dzającej nie byłaby dzisiaj w stanie 
pozyskiwać i realizować kontraktów, 
które prowadzą. 

W roku 2007 założyliśmy Szkołę 
Języków Obcych PBG, szkolącą 30 
uczniów. Dziś w Akademii Języków 

Obcych Grupy PBG, w elastycznej 
formie i czasie, swoje umiejętności 
językowe doskonali przeszło 200 
osób. Obserwując wzrost kompeten-
cji językowych naszych pracowników, 
utwierdzamy się w przekonaniu, 
że warto w to inwestować.

2) Spotkania Informacyjno-Szko-
leniowe
Dzielenie się wiedzą i informacjami, 
to nasza codzienna praca i praktyka. 
Tradycją są odbywające się od 2000 
roku spotkania wszystkich pracow-
ników z Zarządem. Ideą SIS-ów jest 
ciągłe doskonalenie i szkolenie. 
Wszyscy spotykamy się, aby dzie-
lić się wiedzą i doświadczeniami. 
Podczas SIS-ów mamy możliwość 
lepszego poznania organizacji, jej 
stanu obecnego oraz strategii na 
kolejne lata. Tradycją stało się już 
podczas tego typu szkoleń- badanie 
satysfakcji pracowników. 

3) Kluby, koła, zespoły…
Wiemy, że ludzie mający ciekawe 
pasje są szczęśliwsi, a dzięki temu 
lepiej im się żyje i pracuje. Dlatego 

też wspieramy ich 
i dajemy wszystkim 
równe szanse pogłębia-
nia zainteresowań w różnego 
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II Final Ligi Piłkarskiej Grupy PBG
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rodzaju klubach, zespołach czy ko-
łach działających przy naszej orga-
nizacji. 

a) Liga Piłkarska GK PBG
Powstała w 2009 r. z inicjatywy pra-
cowników – piłkarzy Grupy Kapita-
łowej PBG – Liga jest przykładem 
tego, że można realizować swoje 
marzenia i dobrze się przy tym bawić 
z kolegami z pracy. Podczas „kopa-
nia w piłę” drużyn reprezentujących 
poszczególne spółki z Grupy obecne 
są zawsze: duch sportowej rywaliza-
cji, gra fair play i dobra zabawa.

b) Koło wędkarskie „MERLIN”
Wędkowanie to dla jednych nic po-
rywającego, dla innych wspaniała 
zabawa i pasja. Najbardziej zapa-
leni wędkarze z naszej organizacji 
zjednoczyli się i w 2005 r. założyli 
własne koło, które nazwali „MER-
LIN”. Przynajmniej dwa razy w roku 
rozgrywane są zawody wędkarskie, 
które dają wiele satysfakcji i wy-
tchnienia od ciężkiej pracy. 

c) Klub żeglarski „PBG Sailing 
Club”
Od kilku lat miłośnicy sportów wod-
nych mają możliwość wspólnie po-
żeglować pod banderą „PBG Sailing 
Club”. Klub dla swoich członków, 
pracowników-żeglarzy (ok. 40-50 
osób) w każdym sezonie organizuje 
regaty. Zwykle odbywają się one na 
Jeziorze Kierskim, Mazurach, zale-
wie koło Włocławka czy w Chor-
wacji. Do dyspozycji wszystkich 
żeglarzy GK PBG mamy 2 jachty ka-
binowe typu LUPUS, zacumowane 
na Mazurach. Poza tym pracownicy 
Grupy mogą nieodpłatnie korzystać 
z 15 żaglówek Harcerskiego Klubu 
Żeglarskiego w Kiekrzu. Ideą utwo-
rzenia Klubu było szerzenie i dziele-
nie ciekawej pasji oraz integracja na 
jachtach.

d) Klub tenisowy „Return”
Zapaleni tenisiści zrzeszają się 
w klubie tenisowym „Return” po to, 
aby wspólnie spędzić czas na spor-
towo. „Kocham tenis cały rok” 
to nieodłączna dewiza wszystkich 
członków klubu. Spotykają się na 
treningach i na organizowanych 
cyklicznie zawodach. Mają na swo-

im koncie wiele sukcesów w tej 
dziedzinie. Dzięki opłacanym regu-
larnie składkom i dofinansowaniu 
PBG, klubowicze uczestniczyli już 
w większości najbardziej liczących 
się, światowej rangi, turniejach te-
nisowych. 

e) Zespół muzyczny PBG Band
Proste w formie, wyraziste aku-
stycznie, bongosy podarowane Pani 
Prezes jako prezent z egzotycznej 
podróży, stały się być może inspi-
racją do założenia w firmie zespo-

łu muzycznego. I tak w 2004 roku 
powstał zespół PBG Band, którego 
skład tworzą uzdolnieni muzycznie 
pracownicy. Grupa została od razu 
rzucona na głęboką wodę – pierw-
szy występ i już support goszczą-
cego z okazji 10-lecia firmy zespołu 
Perfect. Zespół oprócz wspaniałych 
koncertów, które uświetniają firmo-
we imprezy, ma na swoim koncie 
nagrane płyty, wydane w nakładzie 
po 5000 sztuk. Krążki powstały 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Dnia Matki. 

csR
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Reagowanie na bierzące potrzeby, fot. P. Mierzwa

csR

4) Biuletyn Korporacyjny 
„Ogniwo”
Mając świadomość tego, jak ważne 
jest dzielenie się wiedzą i informa-
cją w roku 1997 zaczęliśmy pisać 
i publikować naszą firmową gazetkę. 
Pierwsze czarno-białe, dwustroni-
cowe „Piecobiogazetki” wydawane 
były w nakładzie ok. 100 egzemplarzy. 
Dziś Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” 
liczy ok. 60 stron i trafia do blisko 
1500 czytelników. Od samego po-
czątku gazeta, niezależnie od formy 
i objętości, tworzona była przez i dla 
pracowników. Dajemy wszystkim 
szansę wykazania się pasją literacką, 

a najlepszych nagradzamy tytułem 
Mistrz „Lekkiego Pióra”.

5) Akcje-integracje 

a) Rodzinne Pikniki
W roku 1997 po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy dla pracowników i ich 
rodzin Piknik Babie Lato. Wówczas 
bawiliśmy się w gronie stu osób. 
Dziś na naszych rodzinnych pikni-
kach tematycznych (m.in. „Plaża, 
dzika plaża”, „Święto Lasu”, „Na fali” 
czy „Prerie Dzikiego Zachodu”) gro-
madzimy się w ok. dwutysięcznym 
gronie. Spotykamy się po to, aby 
jeszcze lepiej się poznać i zintegro-
wać. Mamy świadomość tego, że do-
bre relacje i przyjazna atmosfera, 
to jeszcze lepsza i bardziej efektyw-
na praca nas wszystkich. 

b) Dziecięce baliki, „Wielkie  
Dziecięce Piernikowanie”
Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi ro-
dzice – taki cel przyświeca orga-
nizowanej przez nas od 2010 roku 
akcji „Wielkie Dziecięce Pierniko-
wanie” – czyli wspólnego wycinania, 
pieczenia i zdobienia świątecznych 
pierników, przeplecionego kle-
jeniem choinkowych łańcuchów 

   Grupa PBG    ogniwo   wydanie specjalne    XI 2011
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AS Grupy PBG. Tradycja wyróżniania Pracowników 
organizacji, m.in. za bardzo dobrą organizację pracy, 
rzetelność, ambicję, cenne pomysły i inicjatywę – 
narodziła się w roku 2000. 

Stadion PGE Arena w Gdańsku

PBG Band

45csr w grupiE
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czy oglądaniem bajek. Wspólnie 
z naszymi dziećmi bawimy się także 
podczas „Dziecięcych Balików Kar-
nawałowych”. Przebrani za księż-
niczki, rycerzy oraz inne ulubione 
postacie, tańczymy, śpiewamy, ba-
wiąc się przy tym jak… dzieci.

6) Wspieranie talentów  
i nagradzanie

a) AS PBG SA
Tradycja wyróżniania Pracowników 
organizacji, za np. bardzo dobrą 
organizację pracy, rzetelność, am-
bicję, cenne pomysły i inicjatywę 

– narodziła się w roku 2000. Wtedy 
to po raz pierwszy podczas Barbór-
ki – jednego z naszych największych 
świąt (ze względu na korzenie ga-
zownicze) – odbyła się Gala Pieco-
biooskary. „Skrzydlate” statuetki do 
dziś można zobaczyć w niejednym 
biurze jak dumnie połyskują na 
biurkach czy regałach. W roku 2005 
ich miejsce zajął dostojny AS PBG 
SA, który ma tę samą wartość i ideę, 
co jego poprzednik. Od 2010 r. naj-
bardziej zasłużeni otrzymują tytuł: 

„AS Grupy PBG”. 

b) wyjazdy „intensive tour”
Rzetelna i ciężka praca, udział w pro-
jektach strategicznych zostają nagra-
dzane w Grupie PBG także w postaci 
wycieczek krajowych i zagranicznych. 
Są to wyjazdy dostosowane do indy-
widualnych potrzeb i oczekiwań na-
gradzanych. Dzięki nim pracownicy 
mają możliwość poznania ciekawych 
miejsc oraz przyjrzeć się z bliska re-
alizacjom Grupy PBG. 

c) konkursy dla pracowników
Tradycją stały się już różnego ro-
dzaju konkursy realizowane przez 
i dla pracowników Grupy PBG. Jako 
przykłady akcji promujących zdol-
ności artystyczne wymienić moż-

na: konkurs fotograficzny: „Zamień 
samochód na rower” promujący 
ekologiczne środki transportu czy 
cykliczne konkursy plastyczne dla 
dzieci pracowników Grupy PBG. 

Organizowane są także konkursy 
dla pracowników z zacięciem lite-
rackim, np. konkurs na „Wiersz pod 
choinkę” czy na najlepszą recenzję 
teatralną, przedstawień Teatru Pol-
skiego w Poznaniu. Innym przykła-
dem jest konkurs dla pracowników 

potrafiących „zgrabnie” pisać, czyli 
„Lekkie pióro” – jako wyróżnienie dla 
autorów najlepszych tekstów opu-
blikowanych w 2010 roku na łamach 
Biuletynu Korporacyjnego. 

Innego rodzaju przedsięwzięciem 
organizowanym w Grupie PBG są kon-
kursy związane z branżą. Jako przykład 
wymienić można projekt „Bezpieczna 
Brygada”. Biorą w nim udział wszyst-
kie brygady wykonawcze spółki PBG 
Technologia. Pod uwagę brane są m.in. 

przeglądy BZŚ, meeting BZŚ, listy 
kontrolne brygad wykonawczych czy 
terminowość wykonywanych badań 
lekarskich. Celem konkursu jest pro-
mowanie najlepszych praktyk w za-
kresie bezpieczeństwa, higieny pracy 
i ochrony środowiska wśród brygad 
wykonawczych. 

Te wszystkie inicjatywy przygoto-
wywane są z myślą o was i dla was. 
Każdy może korzystać z nich- gdy 
tylko ma czas i ochotę. Zapraszam 

także do zgłaszania własnych ini-
cjatyw – można to zrobić wrzucając 
propozycję do „Skrzynki na pomysły 
Pracowników” (w sekretariacie bud. A) 
lub wysyłając e-mail na adres: magda-
lena.kaniewska@fundacjapbg.pl

W kolejnych latach zamierzamy 
kontynuować wypracowane i spraw-
dzone dobre praktyki w zakresie CSR 
jak również wdrażać nowe projekty. 
Wszystko po to, aby nam się lepiej 
żyło i pracowało. 

II Piknik Grupy Kapitałowej PBG

mailto:magdalena.kaniewska@fundacjapbg.pl
mailto:magdalena.kaniewska@fundacjapbg.pl
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Dla wszystkich nowo zatrudnio-
nych pracowników organizowane 
są 1-dniowe szkolenia wdroże-
niowe, które pozwalają na lepszy 
start i łatwiejszą adaptację w nowym 
miejscu pracy. Podczas tych szkoleń, 
nowo zatrudnione osoby poznają 
m.in. historię GK PBG, jej cele, war-
tości oraz strategię. Zapoznawane 
są także z obszarami działalności 
Grupy, najważniejszymi kontrak-
tami i realizacjami. Część szkoleń 
poświęcona jest społecznej odpo-
wiedzialności GK PBG. 

Praca dla Grupy Kapitałowej PBG 
stwarza niezliczone okazje do zdo-
bywania cennego doświadczenia 
przy realizacji ciekawych i ambit-
nych projektów. Kilka tysięcy pra-
cowników Grupy PBG bierze udział 
w realizacji dużych i skomplikowa-
nych przedsięwzięć. Dbając o ciągłe 
podnoszenie ich kwalifikacji, Grupa 

Szkolenia w

Kapitałowa finansuje m.in. naby-
wanie uprawnień dla inżynierów, 
specjalistów i pracowników fizycz-
nych. Szkolenia są organizowane 
w oparciu o analizę planów szko-
leń i ocenę roczną. Dostęp do 
szkoleń mają wszyscy pracownicy 
Grupy Kapitałowej PBG, niezależnie 
od stanowiska, a nabór do projek-
tów szkoleniowych ogłaszamy, na 
„łamach” BVortala. 

Duży nacisk kładziemy na to, by 
wdrażane programy rozwojowe od-
powiadały zarówno potrzebom biz-
nesowym GK, jak i oczekiwaniom 
pracowników, dlatego kluczowym 
projektem szkoleniowym GK PBG 
jest Akademia Języków Obcych 
Grupy Kapitałowej PBG. Jest 
to program dedykowany wszystkim 
pracownikom, którzy chcą podnosić 
swoje kwalifikacje w obszarze znajo-
mości języków obcych: angielskiego, 

Dzięki temu, że Grupa Kapitałowa PBG dynamicz-
nie się rozwija, pracownicy mają ciągłą okazję, by 
doskonalić się, zdobywać nową wiedzę i podnosić 
kwalifikacje. Szkolenia rozpoczynają się już na 
samym początku ścieżki kariery. 

Grupie PBG

tekst: 
karolina kubica-kamińska pbg sa 

Praca dla Grupy 
Kapitałowej PBG 
stwarza niezliczo-
ne okazje do zdo-
bywania cennego 
doświadczenia przy 
realizacji ciekawych 
i ambitnych pro-
jektów. Kilka ty-
sięcy pracowników 
Grupy PBG bierze 
udział w realizacji 
dużych i skompli-
kowanych przedsię-
wzięć.

możEsz korzysTać z …

Na zdjęciach od góry: SIS 2011, szkolenie z negocjacji, szkolenie CSR
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WAŻNE!

Najwyższe kwa-
lifikacje pracowników 
potwierdzają certyfikaty. 
Dostarczenie ich kserokopii 
do Departamentu Kadr jest 
niezwykle istotne z punktu 
widzenia interesów pracow-
nika, ale także ze względu na 
audyty, którym spółki z GK 
są cyklicznie poddawane. 

możEsz korzysTać z …

Od stycznia 2012 
roku szczęśliwy tatuś 
będzie miał możli-
wość skorzystania 
z dwóch tygodni 

urlopu ojcowskiego, a nie z jedne-
go jak to obowiązuje do końca roku 
2011. Zasady udzielania i rozliczania 
w/w urlopu nie ulegają zmianom. 
W celu skorzystania z urlopu pra-
cownik musi złożyć na ręce swojego 
pracodawcy wniosek o udzielenie 
mu urlopu ojcowskiego. Urlopu oj-
cowskiego udziela się bowiem na 
pisemny wniosek pracownika-ojca 
wychowującego dziecko. Wniosek 
powinien być przez pracownika zło-
żony w terminie nie krótszym niż 7 
dni przed rozpoczęciem korzystania 
z tegoż urlopu, a pracodawca nie 
może odmówić pracownikowi udzie-

każdy ma do niego prawo
Urlop 

W jakich okolicznościach możesz skorzystać z dodatkowego urlopu? Czy 
wiesz, że kiedy zostajesz rodzicem, masz do niego prawo? O tym, jakie for-
malności musisz dopełnić, o jakie dokumenty powinieneś się postarać, do 
kogo się zwrócić, kogo o tym poinformować, dowiesz się, czytając ten tekst.

tekst: 
joanna gościńska pbg sa 

o

Nie ma jak u mamy

niemieckiego, włoskiego, hiszpań-
skiego i rosyjskiego. Informacje na 
temat Akademii i obowiązujących 
w niej regulaminów znajdziecie 
Państwo w BVortalu Korporacyjnym, 
w specjalnie stworzonej zakładce.

Dobrą praktyką w Grupie Kapi-
tałowej jest organizacja szkoleń 
realizowanych przez trenerów 
wywodzących się spośród naszych 
pracowników. W ciągu ostatnich 
trzech lat, tą metodą organizowa-
ne były szkolenia z Worda, Excela, 
zarządzania sobą w czasie, komu-
nikacji, radzenia sobie ze stresem, 
warunków kontraktowych FIDIC, 
oceny pracowników oraz dress 
codu. Pracownicy coraz częściej 
i chętniej sięgają także po szkolenia 
prowadzone metodą e-learningu, 
które umożliwiają podnoszenie po-
ziomu wiedzy w dogodnym i ela-
stycznym terminie. 

Dbamy o to, aby oferta edukacyj-
na była pełna i zróżnicowana, dla-
tego poza szkoleniami, obejmuje 
ona także kształcenie na studiach 
wyższych i podyplomowych. Sza-
nujemy odmienność każdej osoby, 
jej marzenia i ambicje, więc dajemy 

naszym pracownikom dużą swobo-
dę w kształtowaniu własnej drogi 
zawodowej. Dlatego wśród szkół 
dofinansowanych przez Grupę Ka-
pitałową PBG znajdują się zarówno 
uczelnie techniczne jak i humani-
styczne, kierunki takie jak: Górnic-
two Otworowe Złóż Węglowodorów, 
Energetyka Jądrowa, Budownictwo, 
Inżynieria Procesowa, Zarządzanie 
Projektami, Zarządzanie i Marketing, 
MBA, Stosunki Międzynarodowe, Fi-
lozofia i wiele, wiele innych. 

Informacje na temat organizo-
wanych aktualnie przez GK PBG 
szkoleń wewnętrznych możecie 
Państwo odnaleźć w BVortalu Kor-
poracyjnym w zakładkach: Szko-
lenia i Oferty szkoleń.

Warto śledzić na bieżąco te 
zakładki oraz kontaktować się 
z Centrum Szkoleń (szkolenia@
pbg-sa.pl), gdzie można bezpo-
średnio zgłaszać pojawiające się 
potrzeby szkoleniowe. Regulami-
ny i procedury dotyczące warunków 
uzyskania dofinansowania na na-
ukę, dostępne są we wspomnianym 
wcześniej  BVortalu oraz w Centrum 
Szkoleń PBG.

Szkolenie dla księgowych

Dbamy o to, 
aby oferta edu-
kacyjna była 
pełna i zróż-
nicowana, 
dlatego poza 
szkoleniami, 
obejmuje ona 
także kształce-
nie na studiach 
wyższych i po-
dyplomowych. 

mailto:szkolenia@pbg-sa.pl
mailto:szkolenia@pbg-sa.pl
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lenia urlopu ojcowskiego. Pracownik 
ma prawo do skorzystania z urlopu 
ojcowskiego do ukończenia przez 
dziecko 12. miesiąca życia (art. 1823 
§ 1 – 2 Kodeksu Pracy).

Także mamuśki będą miały moż-
liwość sprawowania dłuższej opieki 
nad swoim maleństwem. Od stycz-
nia 2012 wydłużony bowiem zo-
stanie również dodatkowy urlop 
macierzyński i obejmie również 
mamy, które w styczniu 2012 będą 
przebywały na tymże urlopie. Wy-
miar dwóch tygodni dodatkowego 

6 tygodni. Przypomnijmy, że prawo 
do dodatkowego urlopu na zasa-
dach urlopu macierzyńskiego nie jest 
uprawnieniem wyłącznie dla matki 
dziecka. Z dodatkowego urlopu 

52 możEsz korzysTać z…

urlopu macierzyńskiego obowiązywał 
w roku 2010 i 2011. Od 2012 wzrasta 
on do 4 tygodni i obowiązywał bę-
dzie w latach 2012 i 2013 po czym 
od roku 2014 zostanie wydłużony do 

możEsz korzysTać z …

macierzyńskiego może również 
skorzystać ojciec dziecka, o ile zre-
zygnuje z niego matka dziecka, przy 
czym nie ma znaczenia czy matka 
dziecka wykorzystała podstawowy 
urlop macierzyński w pełnym wymia-
rze. (art. 1821 § 1– 3 Kodeksu Pracy).

Przerwa na karmienie dziecka 

Pracująca matka karmiąca dziecko 
piersią ma prawo do dwóch półgo-
dzinnych przerw w pracy wliczanych 
do czasu pracy. Pracownica karmiąca 
więcej niż jedno dziecko ma prawo 
do dwóch przerw w pracy, po 45 
minut każda. Przerwy na karmienie 
mogą być na wniosek pracownicy 
udzielane łącznie. Jeśli pracownica 
zatrudniona jest na czas krótszy niż 
4 godziny dziennie przerwy na kar-
mienie nie przysługują, natomiast 
jeśli zatrudniona jest na maksymal-
nie 6 godzin dziennie przysługuje jej 
jedna przerwa.

Jednemu z rodziców przysługują 
także w ciągu roku dwa dni urlopu 
z tytułu opieki nad dzieckiem do 
lat 14. Aby skorzystać z tego przywi-
leju, rodzic obowiązany jest dostar-
czyć do działu kadr oświadczenie 
o chęci skorzystania z urlopu wraz 
z wnioskiem oraz oświadczeniem 
drugiego rodzica, że w swoim za-
kładzie pracy nie korzysta w danym 
roku z tej przyjemności. 

Inne okoliczności na dni wolne od 
pracy.

W codziennym życiu powstają róż-
nego rodzaju okoliczności mniej lub 
bardziej przyjemne, w związku z któ-

rymi pracownikowi przysługują dni 
wolne. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie spo-
sobu usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pracowni-
kom zwolnień od pracy, pracodawca 
jest obowiązany zwolnić od pracy 
pracownika na czas obejmujący:
• narodziny dziecka – 2 dni,
• ślub własny – 2 dni,
• ślub dziecka – 1 dzień,
• śmierć ojca/matki/małżonka/ma-

cochy/ojczyma/dziecka – 2 dni,
• śmierć brata/siostry/teścia/te-

ściowej/babci/dziadka/innej oso-
by pozostającej na utrzymaniu 
pracownika lub pod jego bezpo-
średnią opieką – 1 dzień.
W wyżej wymienionym rozpo-

rządzeniu możemy znaleźć również 
informacje o sposobie usprawiedli-
wiania nieobecności. W razie zaist-
nienia przyczyn uniemożliwiających 
stawienie się do pracy, pracownik 
jest obowiązany niezwłocznie za-
wiadomić pracodawcę o przyczynie 
swojej nieobecności i przewidywa-
nym okresie jej trwania, nie później 
jednak niż w drugim dniu nieobec-
ności w pracy. Zawiadomienia tego 
pracownik dokonuje osobiście lub 
przez inną osobę, telefonicznie 
lub za pośrednictwem innego środka 
łączności albo drogą pocztową, przy 
czym za datę zawiadomienia uważa 
się wtedy datę stempla pocztowego. 
Najpóźniej w ciągu siedmiu dni pra-
cownik obowiązany jest dostarczyć 
potwierdzenie swojej nieobecności, 
np. zwolnienie lekarskie.

Przypomnijmy, że prawo do dodatkowego 
urlopu na zasadach urlopu macierzyń-
skiego nie jest uprawnieniem wyłącznie 
dla matki dziecka.

W codziennym życiu powstają 
różnego rodzaju okoliczności 
mniej lub bardziej przyjemne, w 
związku z którymi pracownikowi 
przysługują dni wolne. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 15 
maja 1996 r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pracow-
nikom zwolnień od pracy, praco-
dawca jest obowiązany zwolnić 
od pracy pracownika na czas 
obejmujący:
• narodziny dziecka – 2 dni,
• ślub własny – 2 dni,
• ślub dziecka – 1 dzień,
• śmierć ojca/matki/małżon-

ka/macochy/ojczyma/dziec-
ka – 2 dni,

• śmierć brata/siostry/teścia/
teściowej/babci/dziadka/
innej osoby pozostającej 
na utrzymaniu pracownika 
lub pod jego bezpośrednią 
opieką – 1 dzień.

Pracująca matka karmiąca dziecko piersią 
ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw 
w pracy wliczanych do czasu pracy. 

Tatusiowie butelki w dłoń
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ymiar urlopu wypoczynkowego wy-
nosi obecnie: 20 dni, gdy staż pracy 
pracownika wynosi mniej niż 10 lat, 
26 dni, gdy staż pracownika wynosi 
ponad 10 lat. 

W zasadzie pracownik ma prawo wykorzystywać jed-
norazowo cały urlop. Jedynie na jego wniosek urlop może 
być podzielony, jedna z jego części powinna być wtedy 
nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych.

Nie da się dobrze pracować bez urlopu – warto to zro-
zumieć. Polecam odpoczynek zarówno letni jak i zimowy!

Jest wiele powodów, dla których należy brać urlop:
• potrzeba nam oderwania się od firmy, zmiany trybu 

życia, klimatu.

Urlop to czas wolny od świadczenia 
pracy przez pracownika. Podsta-
wowym rodzajem urlopu jest urlop 
wypoczynkowy. Zgodnie z przepisem 
art. 152 Kodeksu Pracy, pracowniko-
wi przysługuje prawo do: coroczne-
go, nieprzerwanego, płatnego urlopu 
wypoczynkowego.

w
tekst: 
ElżbiETa Tomaszyk pbg sa 

–– czyli o prawie do urlopu

to wypoczęty 
pracownik 

• organizm wymaga relaksu, jest zmęczony pracą. 
• urlop to także czas dla rodziny; warto pamiętać, że bli-

scy nas potrzebują.
Aby można było odpoczywać ze spokojną głową 

i w dobrym nastroju urlop należy zaplanować z wyprze-
dzeniem i pozostawić sprawy zawodowe w odpowiednim 
porządku.

Jak to zrobić? 

Poniżej zamieszczam kilka prostych podpowiedzi:
• wyczyść wszystkie zaległe sprawy,
• sporządź wykaz ważnych spraw bieżących oraz ścią-

gawkę dotyczącą ważnych rzeczy (opis kluczy, linki do 
stron, numery telefonów),

• znajdź czas na wprowadzenie 
osoby, która będzie ciebie zastę-
powała podczas twojej nieobec-
ności, 

• uprzedź osoby, z którymi współ-
pracujesz, że w określonym ter-

minie korzystasz z urlopu, nie 
jesteś „pod telefonem” – wypo-
czywasz
Po udanym urlopie, powracając 

z nową energią, masz większą efek-
tywność, kreatywność i wydajność. 

54 możEsz korzysTać z… możEsz korzysTać z …

Aby można było odpoczywać ze spokojną głową i w dobrym na-
stroju, urlop należy zaplanować z wyprzedzeniem i pozostawić 
sprawy zawodowe w odpowiednim porządku.

Dostrzegasz możliwość wprowadzenia 
zmian i usprawnień w swojej pracy, 
których wcześniej nie dostrzegałeś. 
Jesteś gotowy na nowe wyzwania!

Życzę więc udanego urlopu i do-
brego wypoczynku.

Dobry pracownik, 

Dobry pracownik to wypoczęty pracownik 
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Wracam 
Jak wygląda przeciętna wydajność dorosłego człowieka w ciągu dnia pracy? 
Czy przez cały dzień jesteśmy tak samo aktywni? Jak zmęczenie oraz rutyna 
wpływają na naszą efektywność? 

56 możEsz korzysTać z…

za 30 minut :)

j
tekst: 
joanna januszEWska pbg sa 

możEsz korzysTać z …

Jak wygląda przeciętna wydajność dorosłego 
człowieka w ciągu normalnego dnia pracy?

WyDaJność

CZAS
7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 4 5 6 73

Na zdjęciach powyżej Fabryka Współczesnych Smaków, fot. P. Mierzwa

ak wygląda przeciętna 
wydajność dorosłe-
go człowieka w ciągu 
dnia pracy? Czy przez 
cały dzień jesteśmy tak 

samo aktywni? Jak zmęczenie oraz 
rutyna wpływają na naszą efektyw-
ność? Przeczytajcie informacje o tym, 
że nie tylko warto, ale konieczne jest 
zaplanowanie przerwy w pracy. 

Z wykresu zamieszczonego na 
sąsiedniej stronie jasno wynika, 
że po kilku godzinach intensyw-
nej pracy nasza wydajność spada 
i to znacząco, aby w godzinach 
popołudniowych znów wzrosnąć. 
Oznacza to, że średnio najefektyw-
niej pracujemy około godziny 11.00, 
wówczas wskazane jest zabranie się 
za zadania trudniejsze, wymaga-
jące dobrej koncentracji. Znana na 
całym świecie zasada Pareto mówi 

o tym, że na 80% efektów naszej pra-
cy wykonujemy w 20% czasu, jaki na 
nią poświęcamy. Kiedy następuje 
spadek formy, nie pracujemy tak 
efektywnie. Dlatego najważniejsze 
zadania powinniśmy zaplanować 
w czasie, gdy nasza forma jest naj-
wyższa, natomiast kiedy nasza for-
ma spada, odpocznijmy – najlepiej 
aktywnie. Zasada Pareto pozwala wy-
bierać priorytety oraz ułatwia organi-
zację czasu, dzięki czemu osiągamy 
maksymalne wyniki w minimalnym 
czasie. Jeśli zatem w pierwszej czę-
ści dnia zabierzemy się za zadania 
kluczowe, możemy się spodziewać 
80% efektów. Kiedy spada nasza 
wydajność wówczas dłużej pewne za-
dania wykonujemy, istnieje większe 
ryzyko popełnienia błędu. To sygnał 
od naszego organizmu, że musimy 
pozwolić mu na chwilę przerwy. 

Każdemu z nas przysługuje 30 
minutowa przerwa w pracy – dla-
tego należy produktywnie wyko-
rzystać ten czasu, ale nie na pracę, 
lecz skuteczne oderwanie się od 
niej! Oznacza to, że nie powinniśmy 
spędzać przerwy przy komputerze, 
w tym samym środowisku pracy co 
przez resztę dnia. Wskazane jest 
oderwanie się od bieżącej pracy, 
pooddychanie świeżym powietrzem, 
zrobienie kilku ćwiczeń fizycznych, 
po prostu złapanie chwili oddechu. 
30 minutowa higiena umysłu 
rozładuje zmęczenie, wpłynie na 
szybszą regenerację szarych ko-
mórek. Regulamin pracy PBG ze-
zwala, a nawet nakazuje dodatkowe 
30 minut przerwy dla pracownika, 
które dają możliwość załatwienia 
spraw osobistych czy spokojne spo-
życie posiłku. 

PBG zapewnia określone formy 
spędzenia przerwy. Fabryka Współ-
czesnych Smaków zaprasza codzien-
nie na lunch, a od niedawna także do 
Strefy Wolnego Pikniku. Jest to miej-
sce, gdzie można przyjść z własnym 
prowiantem, zostać poczęstowanym 
kawą czy herbatą, zapoznać się z ak-

tualną prasą, zagrać w piłkarzyki. Już 
niebawem zostanie nam udostępnio-
na firmowa siłownia, do której już 
teraz serdecznie zapraszamy. Nieba-
wem szczegóły na łamach BVortala.

O tym, że pracodawca może wpro-
wadzić dodatkową przerwę w pracy 
mówi artykuł 141 Prawa Pracy. Wię-

cej na temat tego zapisu w Regula-
minie Pracy PBG można przeczytać 
w BVortalu – http://bvortal/article/
show/id/2245 lub w Regulaminie Pracy.

Kiedy nasz umysł się rozleniwia, 
dajmy mu odpocząć! Zaplanujmy 
przerwę w pracy i spędźmy aktyw-
nie 30 minut!

Przerwa lunchowa w Strefie Wolnego Pikniku

http://bvortal/article/show/id/2245
http://bvortal/article/show/id/2245


58 59

   Grupa PBG   ogniwo   wydanie specjalne    XII 2011XII  2011   wydanie specjalne    ogniwo   Grupa PBG 

58 możEsz korzysTać z…

Nie taka ocena straszna,
jak ją malują 
Bardzo się cieszyłam, kiedy po przyjęciu do pracy został mi wyznaczony 
opiekun. Był to doświadczony, długoletni pracownik PBG, chociaż kiedyś tak 
jak i ja był tu nowy. To dzięki jego fachowej wiedzy i profesjonalizmowi teraz 
mogę być odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.

tekst: 
joanna januszEWska pbg sa 

możEsz korzysTać z …

akie poczucie nadaje 
mojej pracy sens. Nie 
wystarczy przecież, by 
nowy pracownik był 
odpowiednio doświad-

czony, miał gruntowną wiedzę, zapał 
i entuzjazm do pracy. Potrzebne jest 
wytyczenie odpowiedniego kierunku, 
w jakim ma zmierzać. Ten kierunek 
wyznacza nam wszystkim strategia 
firmy. Możemy o niej przeczytać na 
BVortalu w zakładce ZSZ: http://zsz.
pbg-sa.pl/uploads/assets//Polityka_i_
reg/fe35_polityka_zintegrowanego_
systemu_zarzadzania_pbg_s.a._1_.pdf. 

W jaki sposób udział w realizacji 
strategii dotyczy każdego z nas?

Prezes Wiśniewski określa cele 
strategiczne dla GK PBG, zarzą-
dy spółek, dyrektorzy i kierownicy 
przekuwają je w cele operacyjne dla 
swoich zespołów. Raz do roku są one 
uaktualniane i zadaniem każdej 
komórki jest przypisanie odpowie-
dzialności za ich realizację do osób, 
o czym możemy przeczytać na BVor-
talu zakładce ZSZ: http://zsz.pbg-sa.
pl/procedury_formularz F-1-4-02).

Dzięki temu każdy z nas wie, 
do czego w swojej pracy dąży, wie, 
że jest częścią większej całości. 
Swoją pracą dokłada cegiełkę do 
realizacji strategii firmy. Nowy pra-
cownik dowiaduje się o wszystkim 
od przełożonego, a opiekun podczas 
pierwszych 3 miesięcy jest dodat-
kowym źródłem pomocy i wsparcia. 
Z czasem nasza pozycja w firmie jest 
coraz bardziej stabilna, jednak cały 
czas istotna jest dla nas informacja 
zwrotna o naszej pracy. Każdy z nas 
chce wiedzieć, w czym jest dobry, 
w jakim kierunku może się dalej 
kształcić i doskonalić. Na szczęście 
posiadamy różne zdolności i ta-
lenty. Jedni z nas świetnie rysują, 
inni gotują, jeszcze inni strzelają 
prosto do bramki! Ta sama zasada 
obowiązuje w pracy – uzupełniamy 
się. Kiedy popełniamy błędy, choć 
czasem trudno jest się do tego przy-
znać, dobrze jest wiedzieć, że dane 
zadanie może być wykonane inaczej. 
Jeśli nikt nam nie zwróci na to uwa-
gi, w nieskończoność będziemy po-
wielać swoje błędy, a tym samym 
spadnie nasza efektywność. 

Zejdziemy z wytyczonego nam 
kursu. Ocena naszej pracy zawsze 
budzi żywe emocje. Jest wręcz na-
turalne, że boimy się usłyszeć infor-
macje zwrotne. Moment spotkania 
i rozmowy z przełożonym służy 
zweryfikowaniu obranego kursu, 

zmierzeniu ze słabościami i nagro-
dzeniu za dobrą pracę. Przynajmniej 
raz w roku w naszej organizacji pod-
dajemy się rzetelnej ocenie.

 Poza satysfakcją z dobrze wyko-
nanej pracy i przysłowiowego uści-
sku ręki szefa w GK istnieją różne 
formy nagradzania efektywnych 
pracowników. Najbardziej prestiżo-
wą jest przyznanie raz do roku sta-
tuetki Asa. Nagradzane są projekty, 
zespoły, wdrożone systemy itd. Mo-
żemy się także rozwijać korzystając 
z dofinansowania do nauki, sportu, 
rekreacji, uczestnicząc w wyjazdach 
nagrodowych, otrzymując premię. 

Rekrutacja

Pracy przybywa, a rąk do pracy 
brakuje. Czy ktoś mi pomoże? Tak, 
zapraszamy do działu rekrutacji 
i szkoleń. Nie wykonamy twojej 
pracy za ciebie, ale znajdziemy czło-
wieka, który z entuzjazmem zakasze 
rękawy i podejmie się pracy. Co po-
winieneś zrobić:
• Uzyskaj zgodę na zatrudnienie 

nowego człowieka
• Zgłoś się do nas – wspólnie ustali-

my kryteria, jakie powinien speł-
niać nowy pracownik

• Podamy ci do rozpatrzenia kilka 
kandydatur, z których wybierzesz 
najlepszą
Każdy z nas pamięta nie tyle swój 

pierwszy dzień pracy, co aplikowanie 
o nią. To stres towarzyszący podczas 
spotkań i rozwiązywania testów za-
chował w pamięci to wydarzenie. 
Opanowanie w sytuacjach streso-
wych mamy już przećwiczone, jeśli 
pracujemy w GK PBG. 

Lato, wakacje, gdzie by się tu wy-
brać, albo raczej kiedy? Spokojnie 
jest praktykant i Karolina, radosna 
dziewczyna, która z młodzieżą szkol-
ną trzyma:) Zaraz jakiegoś skrupulu-
sa wyhaczy i nie będziesz miał już tak 
wiele pracy!

t
Asy PBG Noworoczna Gala, styczeń 2011

http://zsz.pbg-sa.pl/uploads/assets//Polityka_i_reg/fe35_polityka_zintegrowanego_systemu_zarzadzania_pbg_s.a._1_.pdf
http://zsz.pbg-sa.pl/uploads/assets//Polityka_i_reg/fe35_polityka_zintegrowanego_systemu_zarzadzania_pbg_s.a._1_.pdf
http://zsz.pbg-sa.pl/uploads/assets//Polityka_i_reg/fe35_polityka_zintegrowanego_systemu_zarzadzania_pbg_s.a._1_.pdf
http://zsz.pbg-sa.pl/uploads/assets//Polityka_i_reg/fe35_polityka_zintegrowanego_systemu_zarzadzania_pbg_s.a._1_.pdf
http://zsz.pbg-sa.pl/../uploads/assets/Formularze_procedur/f1_4_02.wyd.2.doc
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niE WiEsz, znajdziEsz W…

iorąc pod uwagę spe-
cyfikę spółek z Gru-
py PBG, w których 
zatrudnionych jest 
kilka tysięcy osób 

pracujących w różnych lokalizacjach, 
do przekazywania informacji słu-
ży wiele narzędzi i sposobów, które 
funkcjonują tak, aby sprostać oczeki-
waniom różnych odbiorców, nie tylko 
pracowników. Korzystamy z wielu 
współczesnych i tradycyjnych narzę-
dzi – przekazujemy sobie informacje 
drogą pocztową, telefoniczną i elek-
troniczną. Przygotowywane przez 
nas materiały są starannie przemy-
ślane. Przedstawiamy informacje cie-
kawe, zapoznajemy Was z tym, co się 
dzieje i jakie są plany na przyszłość. 
Dokładamy wszelkich starań, aby były 
to ciekawe i rzetelne informacje.

Źródła

W dzisiejszym świecie nikogo nie musimy przekonywać, że aby działać 
sprawnie, trzeba umieć rzetelnie przekazywać informacje. Ta umiejętność 
wpływa na nasze wzajemne relacje, reputację, wiarygodność i zaufanie. 

Pierwszym źródłem informacji 
są ludzie, czyli współpracownicy, 
bezpośredni przełożeni – kierow-
nicy i dyrektorzy, w dalszej ko-
lejności Biura Zarządu, rzecznik 
prasowy i prezesi. Ponadto mamy 
wiele źródeł informacji w wersji 
papierowej: przede wszystkim Biu-
letyn Korporacyjny „Ogniwo”, fol-
dery, prezentacje, raporty, plakaty, 
ulotki i inne materiały informacyj-
ne. I trzecie sposób przekazywania 
informacji – drogą elektroniczną 
w postaci e-maili, stron WWW spół-
ek oraz strony intranetowej – BVor-
tal. Wszystkie wymienione elementy 
są obszernym źródłem wiedzy. Jak 
z nich korzystać większość z nas 
wie, a umiejętności porządkowania 
informacji uczymy się stale. Kiedy 
dziś zaglądamy do BVortala, nie za-

wsze pamiętamy, jak wyglądał „stary 
BVortal” – bo ten, z którego obecnie 
korzystamy, to trzecia wersja naszej 
sieci intranetowej – a każda kolejna 
wersja dawała nam nowe możliwości 
przekazywania informacji. 

Na stronie obok dla przypomnie-
nia ilustrujemy kilka zakładek – 
źródeł informacji, z których można 
korzystać za pomocą BVortala. 

 Wchodząc na strony poszcze-
gólnych spółek, znajdziemy więcej 
informacji, dokumentów, wzorów. 
Warto zwrócić uwagę na zakładki; 
ZSZ, BZŚ, Jakość czy chociażby Fo-
togalerię. Pamiętajmy, że aby dobrze 
korzystać z informacji, do których 
mamy dostęp, musimy być do ich 
odbioru dobrze przygotowani. Wte-
dy łatwiej, efektywniej i przyjemniej 
będzie nam się pracowało.

b
tekst: 
agaTa szEWczyk fundacja pbg

inforMaCji
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1. Informacje, które uzyskasz, jeśli masz 
dostęp, po zalogowaniu

2. Tu znajdziesz wszystkie numery Biule-
tynu Korporacyjnego

3. Informacje dotyczące wizerunku grupy, 
stąd można pobrać przydatne wzory

4. Archiwalne wpisy

5. Informacje o wydarzeniach, w których 
warto uczestniczyć

6. Po kliknięciu, znajdziesz artykuły praso-
we na temat spółek 

7. Informacje giełdowe

8. Informacje o szkoleniach, wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych

9. Zalecenia korporacyjne dostępne nie 
tylko w BZ

10. Informacje o tym, jak można pomóc 
potrzebującym

BVortal – co powinieneś 
o nim wiedzieć

1

2

6

7

8

5

9

10

3

4
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InforMaCJe o uSłuGaCH I ICH 
PArAmeTrACh DlA POSZCZeGólnyCh 
SPółek (InforMaCJe o uSłuGaCH)

InfOrmACJe O SZKOlenIACh/ 
ProGraM (SZKOlenIA )

KOmunIKATy O AWArIACh/
PrZerWACh SerWISOWyCh/
WyłąCZenIaCH (KOmunIKATy )
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SKArBy 
WIeDZy 

Mapa 
skarbów 
wiedzy 

InSTruKCJe  
(SySTemy/InSTruKCJe )

lOGOWAnIe DO SySTemóW 
(SySTemy/InSTruKCJe ) 

DruKArKI  
(SySTemy/InSTruKCJe )
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masz problEm, pomożE ci…

p r o c e s i e  z a -
trudnienia naj-
ważniejszy jest 
pierwszy dzień, 
tzw.: „adaptacyj-

ny”, podczas którego nowy pra-
cownik przechodzi przez szereg 
najważniejszych szkoleń, dzięki 
którym poznaje firmę. Dowiaduje 
się m.in., do kogo się zwrócić, gdy 
pojawi się jakiś problem, poznaje 
swojego opiekuna, który przez trzy 
miesiące jest dla niego oparciem 
na pokładzie pełnym niespodzia-
nek. To do niego należy się zwracać 
w razie kłopotów.

Obowiązki opiekuna:

• zapoznanie nowego pracownika 
z pracą działu, 

• organizacja stanowiska pracy, 
• pomoc w wykonywaniu zleconych 

zadań
I co dalej… oprócz pracy Grupa PBG 
oferuje wiele możliwości pracowni-
kom, np. szkolenia.

Departament kadr

Poniższe informacje na pewno przydadzą się wszystkim pracownikom,  
którzy związani są ze spółkami GK PBG, niezależnie od długości 
zatrudnienia. Jeśli masz problem o tematyce kadrowej, zgłoś się do nas,  
na pewno ci pomożemy.

Czego szukać w regulaminie pracy?

Każdy z nas ma obowiązek zapoznać 
się z Regulaminem Pracy i Wyna-
gradzania obowiązującym w spółce, 
w której pracuje. 

Znajdziesz w nim informacje mię-
dzy innymi o:
• prawach i obowiązkach zarówno 

pracownika jak i pracodawcy,
• czasie pracy, 
• usprawiedliwianiu nieobecności, 

urlopach, zwolnieniach z pracy,
• organizacji i porządku pracy,
• systemie wypłaty wynagrodzeń,
• ochronie pracy kobiet oraz mło-

docianych,
• bezpieczeństwie i higienie pracy 

oraz ochronie przeciwpożarowej,
• wyróżnieniach i nagrodach,
• odpowiedzialności porządkowej 

każdego z nas.
Regulaminy są dostępne w dziale 

kadr. Otrzymasz tu również wyciąg 
z przepisów o mobbingu (niespra-
wiedliwym traktowaniu) i dyskrymi-

nacji. Jeśli ktoś z was jeszcze nie zna 
regulaminu, zapraszamy do lektury.

Aktualne badania sposobem na 
spokojną pracę

Aby mieć pewność, że możemy 
zajmować dane stanowisko i być 
dopuszczeni do wykonywania swo-
jej pracy, musimy poddawać się 
badaniom lekarskim. Wstępnym 
badaniom podlegają osoby przyj-
mowane do pracy oraz pracowni-
cy młodociani przenoszeni na 
inne stanowiska i inni pracow-
nicy przenoszeni na stanowi-
ska pracy, na których występują 
czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe (art. 229 § 1 
27 Kodeksu Pracy). Pracownik pod-
lega okresowym badaniom lekar-
skim o częstotliwości uzależnionej 
od decyzji wydanej przez lekarza. 
Gdy dopadnie nas choroba, która 
trwa dłużej niż 30 dni, przed po-
nownym podjęciem pracy musimy 
wykonać badania kontrolne. (art. 

 – zawsze chętny do pomocy  

w
tekst: 
joanna gościńska pbg sa
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229 § 2 Kodeksu Pracy). Ważnym 
faktem jest to, że „pracodawca nie 
może dopuścić do pracy pracow-
nika bez aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na okre-
ślonym stanowisku”. Dlatego też 
pamiętajmy o terminowym prze-
prowadzaniu badań lekarskich, aby 
nie zaskoczyła nas decyzja prze-
łożonego o niedopuszczeniu do 
wykonywania pracy i tym samym 
nieobecności niepłatnej. Taki rodzaj 
dnia wolnego na pewno nie należał-
by do najprzyjemniejszych – w koń-
cu byłby bezpłatny.

Kary

W miejscu pracy nie możemy za-
pominać o zachowaniu dyscypliny. 
Każdy, kto nie przestrzega ustalonej 
organizacji i porządku w procesie 
pracy, przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów prze-
ciwpożarowych, a także przyjętego 
sposobu potwierdzania przybycia 

i obecności w pracy oraz usprawie-
dliwiania nieobecności, podlega ka-
rze upomnienia lub nagany (art. 108 
§ 1 Kodeksu Pracy).

Np. czas wykonywania pracy 
to nie czas rozrywki, podczas które-
go można spożywać alkohol. Za tego 
typu przewinienia grozi kara grzyw-
ny. Konsekwencją takiego zachowa-
nia może być również rozwiązanie 
umowy o pracę w trybie dyscyplinar-
nym. Ponadto karę grzywny można 
zastosować za nieprzestrzeganie 
przepisów BHP, przeciwpożarowych 
czy opuszczenie pracy bez usprawie-
dliwienia (art. 108 § 2 Kodeksy Pracy).

Co jeszcze załatwisz 
w Departamencie Kadr?

Kiedy podejmiesz decyzję o zakoń-
czeniu współpracy ze swoją dotych-
czasową spółką, pamiętaj, że ważnym 
obowiązkiem jest twoje rozliczenie 
się z zakładem pracy. Dotyczy to rów-
nież sytuacji, kiedy przechodzimy ze 
spółki do spółki w obrębie GK PBG. 

Należy oddać każde mienie praco-
dawcy i nieważne, że niekiedy masz 
tylko identyfikator. Pamiętaj ID – też 
nie jest „pamiątką” po byłej pracy. Na 
karcie obiegowej, którą otrzymasz od 
działu kadr, musi być „komplet pod-
pisów”. Tylko w taki sposób będziesz 
miał czyste sumienie.

Kiedy potrzebujesz zaświadcze-
nia o zatrudnieniu, zgłoś się do kadr, 
a po zaświadczanie o wynagrodze-
niu zgłoś się do płac.

Jeśli dorwie cię przesilenie wio-
senne lub jesienne i związane z tym 
przeziębienie czy grypa lub zaist-
nieje inna przyczyna stawienia się 
u lekarza, musisz zabrać ze sobą 
imienny druk RMUA, po który nale-
ży zgłosić się do działu płac.

Natomiast pracownik, który 
osiągnie już wiek zasługujący na 
emeryturę i ma chęć kontynuować 
współpracę z GK PBG, może oczywi-
ście skorzystać z takiej możliwości 
po wcześniejszym ustaleniu warun-
ków. 
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Nie wszyscy znamy się

Wielu z nas dobrze się zna, inni znają się tylko z widzenia, a jeszcze inni nie 
znają się wcale. W Grupie pracuje tak wiele osób, że nie sposób znać wszyst-
kich, stąd zabezpieczenia przed różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami i wy-
mogi dotyczące, np. noszenia identyfikatora w widocznym miejscu – przecież 
nie wszyscy się znamy…

P
tekst: 
rafał kozłoWski lonar

Gratuluję! Został pan zidentyfikowany

po raz kolejny mam 
zaszczyt przypomnieć 
wszystkim pracow-
nikom podstawowe 
rozwiązania organiza-

cyjne i zasady bezpieczeństwa funk-
cjonujące na terenie firmy przy ul. 
Skórzewskiej 35. Są to Zarządzenie 
nr 2009/10 oraz Zalecenie korpora-
cyjne 02 – „Ochrona i bezpieczeń-
stwo – zasady ruchu osobowego na 
terenie firmy”. Dokumenty te znaj-
dziecie w BVortalu w zakładce ZSZ/
Zarządzenia. Mam nadzieję, że poza 
nowymi pracownikami również „we-
terani” skorzystają z okazji i odświe-
żą swoją wiedzę na ten temat. 

Każdy z pracowników praktycz-
nie już od pierwszej chwili w pracy, 
chcąc nie chcąc, zetknie się z sys-
temem kontroli dostępu. Jego sku-
teczność, jak również skuteczność 

każdego systemu ochrony, jest za-
leżna od zaangażowania nas wszyst-
kich w przestrzeganie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Administracją 
całego systemu, jak również osobi-
stymi identyfikatorami pracowników, 
zajmuje się dział bezpieczeństwa 

i ochrony firmy LONAR w osobie 
Rafała Kozłowskiego oraz Dariusza 
Bielskiego.

Poniżej kilka faktów, o których 
warto wiedzieć:

• System KD jest oparty o iden-
tyfikatory, które są wydawane każ-

demu pracownikowi, pracującemu 
czasowo lub stałe na terenie firmy 
w Wysogotowie nieodpłatnie.

• Pierwszy identyfikator pracow-
nika jest wydawany na wniosek kadr 
w momencie zatrudnienia.

• Wszelkie późniejsze zmiany 
nadruku, uprawnień bądź wymiana 
identyfikatora odbywa się na wnio-
sek zainteresowanego lub jego prze-
łożonego. 

• Wnioski takie można składać 
dowolnym kanałem informacyj-
nym (mail, mantis lub osobiście) 
przy użyciu formularza dostępnego 
w BVortalu korporacyjnym w zakład-
ce „Formularze”. Nazwa formularza 
to: „Zapotrzebowanie na wydanie 
identyfikatora”. 

• Pracujemy właśnie nad stworze-
niem elektronicznego formularza do 
składania zapotrzebowań dotyczą-

cych identyfikatorów, aby jeszcze 
bardziej ułatwić i usprawnić ten 
proces. Oczywiście o zakończeniu 
projektu poinformujemy.

• Należy możliwie szybko zgłaszać 
kradzież lub zagubienie karty, co pozwo-
li nam zablokować uprawnienia i unie-
możliwić dostęp „uczciwemu znalazcy”.

• Zgłoszenie kradzieży lub zagu-
bienia należy przekazać drogą te-
lefoniczną w celu jak najszybszego 
zablokowania uprawnień, a następ-
nie potwierdzić na przedstawionym 
formularzu lub pozostałymi kanała-
mi informacyjnymi.

MUSiSz Się 
zidentyfiKować 

Mimo że obsługa systemu dla 
użytkownika jest wręcz intuicyjna, 
zdarzają się przypadki pewnych 
trudności w jego użytkowaniu. Poni-

żej kilka zasad, które pozwolą unik-
nąć wszelkich niespodzianek.

• System oparty jest o imienną 
kartę zbliżeniową, tzw. Identyfikator 

– jego odstępowanie osobom trzecim 
jest zabronione.

• Na terenie firmy pracownik jest 
zobowiązany do codziennego no-
szenia identyfikatora w widocznym 
miejscu.

• Każdy pracownik jest obowiąza-
ny do otwierania drzwi i przejść ob-
jętych kontrolą dostępu przy użyciu 
własnego identyfikatora. 

• W przypadku, gdy przejście 
lub drzwi objęte kontrolą dostępu 
są otwarte, zasada przyłożenia kar-
ty do czytnika wejściowego lub wyj-
ściowego nadal obowiązuje. 

• Zabrania się wchodzenia na te-
ren firmy pod opuszczonymi szla-
banami jak również przechodzenia 

Do czego ta kolejka?

masz problEm, pomożE ci… masz problEm, pomożE ci… 67

Z WidZEnia



68 69

   Grupa PBG   ogniwo   wydanie specjalne    XII 2011XII  2011   wydanie specjalne    ogniwo   Grupa PBG 

masz problEm, pomożE ci… masz problEm, pomożE ci…

Parking dla ciężarówek :) – tylko na dziewięć miesięcy Codziennie pobierz klucz

przez drogi wjazdowe przeznaczone 
dla ruchu kołowego.

• Bezwzględnie zabrania się bloko-
wania drzwi i przejść objętych kon-
trolą dostępu w pozycji otwartej. 

• Obowiązuje zakaz otwierania 
drzwi i przejść osobom nie posia-
dającym identyfikatorów, w takim 
przypadku osoby te powinny zo-
stać odesłane do portierni głównej 
w celu wylegitymowania i uzyskania 
stosownego identyfikatora.

• Przejście przez strefę kontroli 
dostępu odbywa się poprzez przy-
łożenie karty do czytnika umiejsco-
wionego przy drzwiach lub przejściu 
objętym kontrolą dostępu. Czytnik 
zewnętrzny jest koloru czarnego, 
a wewnętrzny w kolorze białym. 

• Czytnik potwierdza dostęp do 
określonych drzwi dwukrotnym 
sygnałem dźwiękowym, natomiast 
czterokrotny sygnał oznacza brak 
uprawnień dostępu.

• Zielonych przycisków wyjść ewa-
kuacyjnych można używać jedynie 
w sytuacjach alarmowych oraz pod-
czas ewakuacji z budynku. Użytkowa-
nie tych przycisków jest monitorowane.

• Przejścia ogólnodostępne zostały 
oznaczone naklejkami w kolorze zie-
lonym z napisem: „wejście” lub „wyj-
ście”, natomiast wydzielone przejścia 
służbowe są oznakowane kolorem 
czerwonym z napisem: „wejście służ-
bowe” lub „wyjście służbowe”.

• Karty dostępowe typu Firma Ze-
wnętrzna oraz Gość uniemożliwiają 

ruch po firmie przejściami służbo-
wymi oznaczonymi kolorem czer-
wonym, o czym warto informować 
swoich gości. 

PaRKowanie 
Uprawnienia wjazdu na teren firmy 
są przydzielane indywidualnie. Au-
tomatycznie uprawnienia wjazdu na 
parkingi pod budynkami otrzymują 
osoby na stanowiskach dyrektorskich 
i wyższych. Pozostałe miejsca pod 
budynkami rozdzielane są imiennie 
z uwzględnieniem sugestii zarządów 

poszczególnych spółek oraz puli 
dostępnych miejsc oraz uprawnień 
indywidualnych. Ze względu na fakt, 
iż liczba miejsc parkingowych pod 
budynkami jest znacząco mniejsza 
niż liczba parkujących pojazdów – 
dla pozostałych pracowników został 
wyznaczony parking służbowy (ziem-
ny) po lewej stronie ul. Serdecznej. 
Wjazd przez bramę wjazdową PS4 
(między budynkami J i K) na parking 
służbowy mieszczący się za budyn-
kami J i K mają wszyscy pracownicy 
pracujący w Wysogotowie. Z tego 
właśnie powodu na terenie PBG II 
(budynki H, J, K) niektóre miejsca 
parkingowe zostały oznakowane ta-
bliczkami z nadrukami. Parkowanie 
na tych miejscach jest zarezerwo-
wane tylko i wyłącznie dla pojazdów 
na nich wymienionych. Bardzo pro-
simy o przestrzeganie oznakowania 
umieszczonego na tabliczkach jak 
również oznakowania poziomego, 

czyli głównie zakazu parkowania na 
kopertach. 

Podsumowując, do najważniej-
szych zasad związanych z zagad-
nieniem dotyczącym parkowania 
i ruchu samochodowego na terenie 
firmy należą:

• Stosowanie się do oznakowania 
na terenie firmy

• Przestrzeganie zakazów i naka-
zów oraz nieprzekraczanie przydzie-
lonych uprawnień.

• Bezwzględnie zabrania się wjeż-
dżania na teren firmy za poprze-
dzającym pojazdem pod otwartym 
szlabanem. Każdorazowo należy 
odbić swoją kartę wjazdową na czyt-
niku wjazdowym. 

• Parkowania pojazdów w ciągu ul. 
Serdecznej jest niedozwolone.

• Na terenie całej firmy obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 25 km/h. 

Szczegółowo zagadnienia zwią-
zane z ruchem osobowym na tere-

Uwaga: Panie w ciąży, po stosownym 
zgłoszeniu, mogą otrzymać uprawnienia 
wjazdu na parkingi w pobliżu budynków 
ich pracy, oczywiście tylko na 9 miesięcy:)

nie firmy reguluje Zarządzenie nr 
2009/10 oraz Zalecenie korporacyjne 
nr 02 wraz z załącznikami dostępne 
do wglądu w dokumentach Zinte-
growanego Systemu Zarządzania 
(http://zsz.pbg-sa.pl/page/index/
name/2009.10).

„KlUczowe” zaSady
Jeszcze kilka słów na temat ważnych 
reguł obowiązujących w szeroko ro-
zumianej gospodarce kluczami. 
Jest to bardzo ważne zagadnie-
nie, gdyż administrujemy w sumie 
kilkoma tysiącami kluczy i każde 
odstępstwo od przyjętych zasad 
każdorazowo powoduje spore 
zamieszanie, a co za tym idzie póź-
niejsze problemy z dostępem do po-
szczególnych pomieszczeń. Poniższe 
punkty przybliżą podstawowe kwe-
stie w tej sprawie.

Do każdego pomieszczenia biu-
rowego dostępny jest tylko jeden 

http://zsz.pbg-sa.pl/page/index/name/2009.10
http://zsz.pbg-sa.pl/page/index/name/2009.10
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Nadanie
uprawnień 

do systemów biznesowych w GK

ZGłoSZenIe SySTeMeM reJeSTraCJI ZGłoSZeŃ

VDeSK SymfOnIA OrACle hermeS InfO rAPOrTy

Akceptacja 
przełożonego

Dostęp Dostęp

Dostęp

Dostęp DostępSzkolenie Szkolenie

Akceptacja Podpis gestora 
na Karcie 
Autoryzacji

licencja Akceptacja 
przełożonego

Akceptacja 
gestora

masz problEm, pomożE ci…

klucz użytkowy (zielona zawiesz-
ka). Reszta znajduje się w zapasach 
i kompletach firm sprzątających. 
Istnieje możliwość dorobienia klu-
czy dla każdego użytkownika po-
mieszczenia w sytuacji, gdy w biurze 
pracuje więcej osób, tylko po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z działem 
administracji bezpieczeństwem 
i ochroną. Jest to związane z ko-
niecznością wprowadzenia stosow-
nych danych do zestawień kluczy.

W przypadku braku indywidu-
alnego klucza, użytkownik może 
skorzystać z klucza użytkowego 
zdeponowanego na portierni głów-
nej, ale jest również obowiązany do 
jego zdania po zakończeniu dnia 
pracy i czytelnego wypełniania wy-
maganej dokumentacji. Kluczy użyt-
kowych nie należy zabierać ze sobą 
do domu ani pozostawiać przykłado-
wo w zamkach drzwi.

W przypadku magazynów lub po-
mieszczeń specjalnych konieczne jest 
wprowadzenie plombowania kluczy 
w saszetkach bezpieczeństwa, w tym 
celu potrzebę taką należy zgłosić do 
działu bezpieczeństwa i ochrony.

Bardzo ważne zasadą jest każdo-
razowe zamykanie swoich biur „na 
klucz” podczas, choćby chwilowej, 
nieobecności użytkowników. 

Niedopuszczalne natomiast jest 
samodzielne wymienianie wkładek 
lub dorabianie kluczy bez wcześniej-
szego uzgodnienia z działem bezpie-
czeństwa i ochrony.

Pozostaje już tylko ostatnia kwe-
stia do omówienia, mianowicie dru-
kowanie dokumentów na maszynach 
Xerox. Pamiętajcie, że aby dodać do 
swojego identyfikatora uprawnienia 
drukowania, należy zgłosić się oso-
biście do firmy Avatia do działu Help 
Desk. Z oprogramowanym identyfi-
katorem imiennym. Karta zostanie 
dodana do bazy serwera wydruków, 
co zajmuje jedynie kilka chwil.

Pamiętajmy o stosowaniu się do 
tych podstawowych zasad bezpie-
czeństwa! Na recydywistów czekają 
konsekwencje służbowe:)

Pamiętajmy o stosowaniu się do tych pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa! Na recy-
dywistów czekają konsekwencje służbowe:)

Osobista ochrona Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej

masz problEm, pomożE ci…
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la niektórych część 
obowiązków służ-
bowych związanych 
z podróżowaniem 
jest spełnieniem 

marzeń. Pozwala na połączenie obo-
wiązków z przyjemnością, z pozna-
waniem obcych kultur, nowych ludzi 
czy też zapierającymi dech w pier-
siach widokami, lecz znajdą się wśród 
nas i tacy, dla których podróżowanie 
jest stresującym obowiązkiem. 

W celu zminimalizowania stresu 
związanego z organizacją delegacji 

Czy leci z nami Wrona? 

Chęć zdobycia nowych rynków, kontraktów oraz nowoczesnych technologii 
wymusza na pracownikach Grupy Kapitałowej PBG aktywne podróżowanie 
po świecie.

Spółka powołała Centrum Podróży 
Służbowych, którego zadaniem jest 
kompleksowa organizacja podró-
ży służbowych. Zaplanowanie oraz 
zorganizowanie idealnej podróży 
jest trudne z wielu względów, cho-
ciażby tego, że wiele czynników jest 
nieprzewidywalnych, np. warunki 
atmosferyczne czy też opóźnienia 
w rozkładzie jazdy, dlatego ważne 
jest to, aby zawsze mieć przygoto-
wany wariant B.

Dowiadując się od swojego prze-
łożonego o planowanej delegacji, 

mamy na dzień dzisiejszy do wyko-
nania tylko 5 kroków, czyli:

1. Poprzez system MANTIS, a do-
kładniej zakładkę PBG/Podróże służ-
bowe, wysłanie wstępnego zapytania 
dotyczącego możliwości zakwatero-
wania czy też transportu do wyzna-
czonego celu. Im szybciej zgłosimy 
zapytanie, tym większy mamy wybór 
oraz możemy uzyskać lepsze warunki 
cenowe w przysługującym nam stan-
dardzie.

2. Następnie, po uzyskaniu po-
twierdzenia wyznaczonego terminu 
delegacji, zgłaszamy do działu KOD 
prośbę o wystawienie delegacji kra-
jowej lub zagranicznej.

3. Potwierdzamy CPS delegację 
wraz z terminem i składem delegacji 
w celu wykupu oraz założenia rezer-
wacji hotelowych.

4. Po powrocie z podróży służbo-
wej dokonujemy rozliczenia dele-
gacji z poniesionych kosztów oraz 
naliczenia diety.

5. Na koniec opisujemy faktury 
w systemie V-desk.

Po przejściu powyższych 5 kro-
ków, możemy już planować kolejny 
wyjazd:)

– czyli podróżowanie od A do Z 

D

Daleko jeszcze? Na zdjęciu Wojciech Tyburski

tekst: 
hanna gajEWska pbg sa

masz problEm, pomożE ci…

PODRÓŻE,
TO WARTO WIEDZIEć:

Elektroniczny bilet kolejowy moż-
na zwrócić 2 godziny przed plano-
wanym odjazdem pociągu.

W celu uniknięcia kolejek przy 
lotniskowej odprawie można sko-
rzystać z odprawy poprzez Internet.

W sytuacjach wyjątkowych, 
kiedy nie można było przewidzieć 
wyjazdu i nie jest możliwe sko-
rzystanie z pomocy CPS, w celu 
samodzielnego wyszukania jak 
najtańszego zakwaterowania 
skorzystajmy z przeglądarki: sky-
scanner.pl/zakładka hotele. Pokój 
o tym samym standardzie w tym 
samym hotelu może różnić się 
kwotą w przedziale od 15-200 zł.

Umowy zawierane przez Spółkę 
dotyczące preferencyjnych stawek 
na usługi hotelowe oraz lotnicze 
umożliwiają pracownikom prywat-
ne korzystanie z usług w korpora-
cyjnych stawkach.

Obowiązującym zarządzeniem 
w firmie, które jest jednocześnie 
zaleceniem korporacyjnym jest 
zarządzenie nr 2011/02, które jest 
jednocześnie zaleceniem korpora-
cyjnym 2011/01.
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Grupie Kapitało-
wej PBG funkcjo-
nuje elektronicz-
ny monitoring 
prasy, pozwala-

jący na śledzenie wszelkich wzmia-
nek w prasie codziennej i branżowej 
na temat spółek z Grupy. Codziennie, 
dzięki współpracy z portalem inter-
netowym Inforia, na nasze skrzynki 
e-mailowe otrzymujemy informacje 
o artykułach, które ukazały się w pra-
sie. Możemy też śledzić prasę za po-
mocą BVortala, klikając w zakładkę: 
Monitoring i Prasa.

Ponadto w GK PBG prowadzona 
jest także korporacyjnie prenu-

Co w trawie 

merata prasy codziennej, w której 
możemy poczytać o ciekawostkach 
ze świata biznesu, nauki i finansów, 
a także śledzić sukcesy i porażki 
konkurencji. Prasa w tradycyjnej – 
papierowej – formie jest dostępna 
w sekretariatach spółek

O tym, jak ważnym elemen-
tem zdobywania wiedzy fachowej 
są wydawnictwa branżowe, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Dlate-
go wydawnictwa branżowe są pre-
numerowane przez poszczególne 
działy w spółkach GK w zależności 
od zapotrzebowania.

…jeśli wiesz, jesteś o krok przed 
innymi.

Dwudziesty pierwszy  wiek – wiek globalizacji, czas błyskawicznych prze-
mian, czas ogromnego tempa rozwoju w każdej dziedzinie życia. Aby na-
dążyć za innymi, trzeba wiedzieć „co w trawie piszczy…”, szukać informacji 
o konkurencji, ale także o nas.

w
tekst: 
hanna barToszEWska hydrobudowa polska

piszczy?

Co tam panie w polityce

masz problEm, pomożE ci…

Na zdjęciu Elżbieta Badecka z Hydrobudowy 9
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raca w sekretariacie 
na pierwszy rzut oka 
może wydawać się 
dziecinnie prosta i ła-
twa, ale nic bardziej 

mylnego. Świadczyć może o tym fakt, 
że nie każdy z nas do niej się nada-
je. Praca w sekretariacie wymaga 
dużego skupienia, a uwierzcie mi, 
że dzwoniące bezustannie telefony 
mogą tę równowagę nieźle zachwiać. 
Przez sekretariat przechodzą co-
dziennie setki informacji w formie 
pisemnej oraz ustnej, a naszym za-

Gotowe 

daniem jest przekazanie ich na czas 
odpowiedniej osobie. 

Sekretariat nie ma prawa istnie-
nia bez dobrze dobranego zespołu 
ludzi, których cechuje odporność na 
stres, szybkość w działaniu i w po-
dejmowaniu decyzji. Idealna sekre-
tarka musi posiadać umiejętność 
kategoryzowania zadań i szybkiego 
podejmowania decyzji. Sekretariat 
powinien być traktowany jako swo-
isty rodzaj „helpdesku” pomiędzy 
interesariuszami przedsiębiorstwa 
a Spółką. 

W dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie 
funkcjonowania jakiejkolwiek firmy bez dobrze 
zorganizowanego sekretariatu, który stanowi 
integralną część wizerunku przedsiębiorstwa. 
To właśnie w tym miejscu dochodzi do pierwszego 
kontaktu – telefonicznego, mailowego albo wzro-
kowego interesariuszy z Zarządem oraz pracowni-
kami Spółki. 

masz problEm, pomożE ci…

P
Gotowe na wszytsko

Idąc w ślad za maksymą: „Jak cię 
widzą tak cię piszą” profesjonalny 
wygląd stał się nieodłącznym ele-
mentem pracy w sekretariacie, któ-
ry jest wizytówką firmy. Sekretarka 
swoją życzliwością, uśmiechem oraz 

tekst: 
hanna gajEWska pbg sa

na wszystko
– czyli praca wymagająca elastyczności…

masz problEm, pomożE ci…

powściągliwością powinna budować 
atmosferę sprzyjającą pracy w biu-
rze. Zakres pracy sekretariatu jest 
szeroki. Możemy zaliczyć do niego 
między innymi: łączenie rozmów 
telefonicznych, organizowanie pla-

nu spotkań Zarządów, przygotowy-
wanie pism, dbałość o miejsce pracy 
oraz pomoc w przestrzeganiu i eg-
zekwowaniu zasad obowiązujących 
w firmie przez pracowników oraz 
gości zewnętrznych.

Jestem przekonana, że sekreta-
riaty przyczyniają się do sprawniej-
szego funkcjonowania firmy oraz do 
wzrostu jej efektywności poprzez 
odciążenie Zarządu, który podej-
muje strategiczne decyzje.



80 81

   Grupa PBG   ogniwo   wydanie specjalne    XII 2011XII  2011   wydanie specjalne    ogniwo   Grupa PBG 

Jesteśmy dla

Jako Fundacja: INSPIRUJEMY do działania 
i pomagamy spełniać marzenia.  KREUJEMY 
wizerunek Grupy odpowiedzialnej społecznie. 
WSPIERAMY osoby, instytucje, projekty, które 
w życie codzienne wnoszą dobro i wartości po-
nadczasowe.

WAS!

imieniu Grupy PBG podejmujemy działania charytatywne 
i dobroczynne, sponsorujemy działania w obszarach związanych 
z ochroną dziedzictwa narodowego, kulturą, nauką, sportem i ini-
cjatywami lokalnymi.

W JakICH SPraWaCH MoŻeCIe ZGłoSIć SIę Do funDaCJI PBG?
To my koordynujemy działania związane m.in. z: 
Kreacją i realizacją inicjatyw społecznie odpowiedzialnych, 
w zakres których wchodzą:
• polityka i cele CSR,
• raporty społeczne,
• filmy, prezentacje związane z CSR,
• konferencje/spotkania CSR-owe,
• współpraca z interesariuszami w obszarach: Pracownicy,   

Rynek i Klienci, społeczność lokalna, środowisko naturalne. 

masz problEm, pomożE ci… masz problEm, pomożE ci…

Galeria mieści się w Wysogoto-
wie – hol główny oraz sala konfe-
rencyjna budynku Z. Kalendarium 
wystaw oraz informacje o bieżących 
wydarzeniach znajdują się w BVor-
talu – w zakładce PBG Gallery, na 
stronie internetowej firmy, w „Ga-
zecie Wyborczej” oraz miesięczniku 

„Iks”. Co miesiąc każdy z pracowni-
ków może uczestniczyć w uroczy-
stym otwarciu nowej wystawy, bo 
wernisaże to nie tylko wyjątkowe 
wydarzenia artystyczne, to także 
spotkania integracyjne, podczas 
których często przekazujemy istot-

ne dla nas wszystkich informacje. 
Zgodnie z tradycją galerii wernisaże 
odbywają się w poniedziałki, zawsze 
o godzinie 12.00. Zaproszenia na 
wernisaże zamieszczamy w BVortalu, 
na gazetkach ściennych, a w biule-
tynie korporacyjnym „Ogniwo” znaj-
dziecie sprawozdania z wystaw. 

Ponieważ galeria to także obrazy 
w Waszych pokojach, na korytarzach, 
klatkach schodowych, zachęcamy do 
tego, aby o nie dbać i pamiętać o wy-
stroju pomieszczeń biurowych. Po-
moc w aranżacji wnętrz znajdziecie, 
wysyłając zgłoszenie Mantisem: 

Fundacja PBG/PBG Gallery http://
mantis.pbg-sa.pl/main_page.php. 

Czekamy na Wasze propozycje 
i zachęcamy do prezentowania ta-
lentów w galerii.

Do nas możecie się zgłosić, gdy 
potrzebujecie pomocy

Kontynuując dobre tradycje Grupy 
PBG, bierzemy odpowiedzialność za 
działania związane z:
Wizerunkiem. Przygotowujemy, 
zamawiamy i realizujemy:
• projekty materiałów wizerunko-

wo-reklamowych,

Istniejącą od 10 lat, znaną w Po-
znaniu, Galerią PBG:
• przynajmniej raz w miesiącu wy-

stawa prac artystów oraz uzdol-
nionych pracowników, 

• współpraca z organizacjami o cha-
rakterze artystycznym: Uniwersytet 
Artystyczny, fundacja artystyczna 
Made in Art, Galeria Arsenał i wie-
le innych,

• organizacja i udział w ogólnopol-
skich plenerach,

• organizacja wystaw poza galerią 
PBG Gallery przede wszystkim 
dla Pracowników!

To my – Fundacja PBG

http://mantis.pbg-sa.pl/main_page.php
http://mantis.pbg-sa.pl/main_page.php
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Majówka 2011. Bawimy się razem!

Wielkie Dziecięce Piernikowanie 2011

masz problEm, pomożE ci…

• oznakowanie terenów budowy,
• schematy organizacyjne,
• systemy identyfikacji wizualnej,
• dokumentację filmową i fotogra-

ficzną z realizacji,
• wydawnictwa firmowe GK PBG, 

w szczególności biuletyn korpo-
racyjny „Ogniwo”,

• kalendarze zeszytowe,
• gadżety,
• listy gratulacyjne, życzenia.
Organizacją imprez/eventów:
• konferencje, targi
• spotkania firmowe, np. SIS, wigi-

lie, pikniki
• wydarzenia okolicznościowe

Komunikacją w Grupie PBG:
• wewnętrzna: BVortal, portal – 

Grupa PBG Buduje (link w BVortalu 
PBG – zakładka: Przydatne linki), 
portal społecznościowy Facebook, 
wydawnictwa firmowe – (dostępne 
w wersji papierowej i elektronicznej 
w BVortalu korporacyjnym – zakład-
ka: Menu korporacyjne), gazetki 
ścienne/tablice informacyjne,

• zewnętrzna: strony interne-
towe spółek, np. www.pbg-sa.pl; 
newsletter elektroniczny, foldery, 
prezentacje Grupy Kapitałowej PBG, 
konferencje prasowe,

• bieżący monitoring mediów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
możemy podjąć się zadań i organi-
zacji wydarzeń o bardzo różnorod-
nym charakterze, poczynając od 
realizacji działań dla Grupy Kapita-
łowej PBG w zakresie dokumentacji 
filmowej i fotograficznej, związanej 

Jeśli macie zadania, 
w realizacji których 

moglibyśmy 
pomóc, zgłaszajcie 
swoje potrzeby za 
pomocą systemu 
Mantis – Fundacja 

PBG/Zlecenia lub 
Fundacja PBG/Pro-

jekty, dzwońcie pod nr 
tel. 61 66 46 419 lub wysyłajcie 
e-maile na adres: fundacja@
fundacjapbg.pl.

ZANIM ZOSTANIESZ  
STUDENTEM AKADEMII…

1. Zapoznaj się z Regulaminem 
Akademii Języków Obcych 
(BVortal-zakładka Akademia 
Języków Obcych).
2. Pobierz formularz zgłosze-
niowy (BVortal – zakładka 
Formularze).
3. Uzupełniony formularz przekaż 
koordynatorowi Akademii Języ-
ków Obcych Grupy PBG (drogą 
elektroniczną: fundacja@funda-
cjapbg.pl lub osobiście – bud. T, 
parter – Fundacja PBG). 
4. Formularz zostaje przekazany 
Zarządowi PBG, który akceptuje 
chęć udziału pracownika w zaję-
ciach językowych oraz wyznacza 
wielkość dofinansowania. 
5. Podpisz umowę o naucza-
niu języków obcych ze spółką, 
w której jesteś zatrudniony.
6. Uczęszczaj pilnie i systematycz-
nie w zajęciach, które rozpoczynają 
się w październiku i trwają do 
czerwca następnego roku. 

Lekcje odbywają się w Wyso-
gotowie oraz w „terenie” – na 
budowach, w trybie indywidual-
nym oraz grupowym.

http://www.pbg-sa.pl
mailto:fundacja@fundacjapbg.pl
mailto:fundacja@fundacjapbg.pl
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to WarTo WiEdziEć

z tworzeniem filmów dokumentalnych, wizerunkowych, 
sesji oraz dokumentacji fotograficznych, poprzez szkole-
nia, uroczystości firmowe, po imprezy plenerowe nawet 
na 2 tysiące osób. O większości naszych działań możecie 
dowiedzieć się z BVortala i gazetek ściennych. 

łówną ideą dziedziny B+R jest nauka twórczego myślenia, która 
w efekcie stwarza nowe rozwiązania i pomysły, co przekłada się 
na podniesienie standardów życia społeczeństwa.

Spółka PBG posiada silną i trwałą pozycję na rynku, ale 
o taką pozycję trzeba nieustannie dbać, dlatego w trosce 

o utrzymanie swojej wartości podnosi swoją innowacyjność poprzez wdraża-
nie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w strukturze organizacji jak i poza jej 
obszarami, usprawniając procesy zachodzące na rynku. Ponadto od września 
został utworzony nowy dział, którego celem jest mierzenie oraz poprawa roz-
woju Spółki co w efekcie pozwala nam na szybsze przygotowanie wnikliwych 
analiz w współpracy z specjalistami z wielu obszarów.

Obszar 

Działania B+R w PBG skupiają się na 
obszarach związanych z: technologią, 
zarządzaniem, IT, a także podnosze-
niem kwalifikacji pracowników.

Firma jest organizacją uczącą się, 
dlatego między innymi zadaniem 
B+R jest usprawnianie istniejących 
procesów oraz optymalizacja kosz-
tów poprzez wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań. Spółka starając się 
poprawić swoją efektywność oraz 

Niełatwo w kilku słowach wyjaśnić, czym jest i czym się zajmuje obszar 
badań i rozwoju. Trudno stworzyć jednoznaczną i krótką informację na ten 
temat. Świadczy to o tym, że obszar ten ulega ciągłym przemianom. 

Badań i RoZWojU

g
tekst: 
hanna gajEWska, marTa guźniczak pbg sa

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, pomagamy 
również w organizacji zadań związanych z rozwojem oraz 
aktywnością kulturalną i fizyczną. Są to działania w zakresie:
Edukacji, kultury i sportu:
• koordynacja zajęć Akademii Języków Obcych Grupy 

PBG,
• wyjścia do kina, teatru,
• organizacja Ligi Piłkarskiej Grupy PBG,
• karnety na Lecha Poznań,
• karty Benefit Systems,
• karnety na basen.

Akademia Języków Obcych Grupy PBG – ten pro-
jekt szkoleniowy, działający w obrębie Grupy Kapitałowej 
PBG, ma na względzie przyszłość pracownika, umożli-
wiając podnoszenie jego kwalifikacji językowych, co po-
zwala na efektywniejsza prace.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze pomysły i po-
trzeby. Zapraszamy serdecznie do współpracy! Jesteśmy 
po to, aby Wam pomóc!

Jeśli macie zadania, w realizacji których mogliby-
śmy pomóc, zgłaszajcie swoje potrzeby za pomocą 
systemu Mantis – Fundacja PBG/Zlecenia lub Fundacja 
PBG/Projekty, dzwońcie pod nr tel. 61 66 46 419 lub wysy-
łajcie e-maile na adres: fundacja@fundacjapbg.pl.

masz problEm, pomożE ci…

Piknik Święto Lasu 2011

Budowa kolektoru dosyłowego do OŚ Czajka, I etap

W naszym obiektywie 
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konkurencyjność, nawiązała liczne 
kontakty z ośrodkami badawczymi 
czy też placówkami uczelnianymi, 
wspólnie tworząc i realizując pro-
jekty, których celem jest poprawa 
użyteczności społecznej. 

Warto wspomnieć, że firma jest 
aktywnym członkiem kilku między-
narodowych i krajowych stowarzy-
szeń m.in.:

• NACE NACE International Offi-
cialy Recognizes;

• IPLOCA International Pipe Line 
& Offshore Contractors Association;

• GPA Gas Processors Association;
• IGG Izba Gospodarcza Gazow-

nictwa;
• OIGD Ogólnopolska Izba Go-

spodarcza Drogownictwa;
• PFTT Polska Fundacja Technik 

Bezwykopowych.
Przystąpienie Spółki do stowarzy-

szeń umożliwia dostęp do nowocze-
snych technologii, zacieśnia kontakty 
z wyspecjalizowanymi podmiotami 
oraz pozwala na tworzenie dobrych 
praktyk i zasad na rynku. PBG SA 
dzięki byciu aktywnym członkiem 
w/w organizacjach jest firmą roz-
poznawalną poza granicami kraju 
oraz liczącą się w tworzeniu dobrych 
praktyk na rynku w zakresie obszaru 
gas&oil. 

Nasi pracownicy uczestniczą 
w międzynarodowych konferen-
cjach. W dniach 21–23 września 2011 
roku w Pradze odbyła się konferencja 
członków stowarzyszenia „Gas Pro-
cessors Association” (GPA Europe’s 
2011 Annual Conference). Stowarzy-
szenie to ma na celu promowanie 
nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych i stanowi forum wymiany myśli 
i informacji dla przedstawicieli euro-
pejskiego przemysłu przetwarzania 
gazu ziemnego. W konferencji wzię-
ło udział blisko 130 delegatów z 17 
państw, w tym także Michał Datkie-
wicz, Łukasz Kubowicz oraz Marta 

Guźniczak z pionu projektowego 
PBG SA. Podczas osiemnastu wystą-
pień prowadzone były żywe dyskusje, 
w których brali udział zarówno pra-
cownicy firm zrzeszonych w GPA, jak 
i pracownicy naukowi. Otwarte semi-
naria pozwoliły nam skonfrontować 
dotychczasową wiedzę i doświadcze-
nie z zakresu realizowanych projek-
tów z tym, co mają do powiedzenia 
eksperci i fachowcy z branży, na co 
dzień zajmujący się taką tematyką. 
Jest to także czas na poszerzanie ho-
ryzontów naukowych w przyjemnej 
atmosferze, przy „herbacie i ciast-
ku”. Zdobyte kontakty zaowocują na 
przyszłość, a wiedza i umiejętności 
przydadzą się na co dzień.

W realizowaniu misji PBG SA, jaką 
jest: jakość, skuteczność, nowoczesność 

– naszym głównym zadaniem jest po-

prawa efektywności zarządzania po-
przez całkowite zinformatyzowanie 
procesów zachodzących wewnątrz 
Spółki, dzięki czemu my sami po-
prawiamy własną skuteczność oraz 
uczymy się, jak pracować na nowo-
czesnych narzędziach.

Celem działalności działu B+R 
jest propagowanie w gospodarce 
oraz w życiu społecznym idei inno-
wacji. Szczególny nacisk kładziemy 
na propagowanie oraz wspieranie 
przedsięwzięć innowacyjnych oraz 
nowatorskich, które mogą przyczynić 
się do rozwoju społeczeństwa oraz 
polskiej gospodarki. W ten sposób 
wpływamy na rozwój i promowanie 
działań innowacyjnych o charakterze 
globalnym, a także inspirujemy oraz 
wspieramy takie inicjatywy na pozio-
mie regionalnym.

to WarTo WiEdziEć

WARTO PAMIęTAĆ:

Spółka PBG SA otrzymała na-
grodę przyznaną przez wiodą-
cą w branży międzynarodową 
organizację ISTT, która jest 
ukoronowaniem wieloletnich 
doświadczeń Spółek z Grupy 
Kapitałowej PBG realizujących 
najpoważniejsze inwestycje 
w Polsce w zakresie budowy 
i renowacji rurociągów komunal-
nych z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych technologii bezwy-
kopowych. Nagrodzony projekt 
w Warszawie jest największą 
na świecie realizacją kolektora 
sanitarnego z rur poliestrowych 
zrealizowanego mikrotunelem, 
a w trakcie jego wykonania po-
bito kilka z dotychczasowych 
rekordów światowych – np. naj-
dłuższe wykonane w jednym 
odcinku wiercenie mikrotunelo-
we dla średnicy powyżej 2,00 m 
– 933 mb.

Wyjątkowość tego projek-
tu polega również na tym, 
że budowa zlokalizowana była 
w znacznej części na w terenie 
obszaru chronionego Natura 
2000 oraz prowadzona była 
w zgodzie z filozofią CSR, wy-
jątkową dbałością o środo-
wisko naturalne i stan wód 
w polskich rzekach.

Czytaj więcej: http://bvortal/
article/show/id/5485.

Celem działalności działu B+R jest propago-
wanie w gospodarce oraz w życiu społecznym 
idei innowacji. Szczególny nacisk kładziemy 
na propagowanie oraz wspieranie przedsię-
wzięć innowacyjnych oraz nowatorskich…

Budowa kolektoru dosyłowego do OŚ Czajka, pierwszy etap

Tarcza TBM, OŚ Czajka, II etap

http://bvortal/article/show/id/5485
http://bvortal/article/show/id/5485
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tekst: 
jusTyna olszEWska, marTa chrzanoWska fundacja pbg

To WarTo WiEdziEć

Sposób na komunikację

to WarTo WiEdziEć

omunikować mo-
żemy się na wiele 
sposobów – bezpo-
średnio za pomocą 
ustnego przekazu, 

za pomocą gestów oraz pisemnie. 
We współczesnym świecie mamy 
wiele narzędzi komunikacji, które 
wspomagają jej proces.

narzędzia do komunikacji 
wewnętrznej

Dbając o efektywną i skuteczną ko-
munikację wewnętrzną, wykorzy-

Czy BVortal to narzędzie

W pracy bardzo ważna jest komunikacja, która jest procesem przekazywa-
nia i wymiany informacji pomiędzy ludźmi. W procesie komunikacji, gdzie 
najważniejszy jest człowiek, najlepszym sposobem jest spotkanie twarzą 
w twarz. 

stujemy i stale doskonalimy takie 
kanały komunikacji jak:

• BVortal – intranet –wewnętrzny 
portal internetowy dla pracowników. 
Codziennie znaleźć w nim można 
aktualne informacje na temat Grupy 
PBG redagowane na podstawie mo-
nitoringu mediów ogólnopolskich. 
Można także zwracać się z prośbą do 
administratorówBVortala o umiesz-
czenie w nim własnych tekstów; 

• Portal Grupa PBG Buduje to do-
kumentacja w formie filmów i zdjęć 
z realizacji Grupy PBG. Link do por-
talu znajduje się w BVortalu PBG, 
w zakładce Przydatne Linki – Grupa 
PBG Buduje;

• Profil PBG na portalu społecz-
nościowymFacebook– zarządzamy 
jego zawartością– odwiedź nasz 
profil!

• Gazety firmowe: Biuletyn Kor-
poracyjny Grupy PBG „Ogniwo” 
(wydania regularne i wydania spe-
cjalne) oraz Broszury okolicznościo-
we, które znajdują się na stojakach 
w budynkach oraz w wersji elektro-
nicznej w BVortalu Korporacyjnym 
w zakładce Menu Korporacyjne: 
Biuletyn Korporacyjny i Broszury 
Okolicznościowe. Zachęcamy do 
współtworzenia kolejnych wydań 
wszystkich, którzy interesują się pi-
saniem artykułów, robieniem zdjęć 
i rysunków;

• Gazety ścienne/tablice informa-
cyjne w każdym budynku na terenie 
Wysogotowa.

Zajmujemy się także współor-
ganizacją SIS (Spotkania Infor-
macyjno-Szkoleniowe) – spotkań 
i prezentacji dla dużych grup pra-
cownikóworaz Okolicznościowych 
Spotkań Pracowników z Zarządem, 
w trakcie których przeprowadzamy 
badania satysfakcji pracowników 
w formie ankiet. Prowadzimy także 
szkolenia dla nowych Pracowników 
w zakresie komunikacji, wizerunku 
Grupy PBG i CSR.

narzędzia do komunikacji 
zewnętrznej

Prowadzimyją,wykorzystując takie 
kanały komunikacji jak: 

• WWW – redagujemy i admini-
strujemy kilkoma stronami inter-
netowymi spółek z Grupy PBG, np. 
serwisem internetowym PBG:www.
pbg-sa.pl;

• newsletter elektroniczny PBG 
– zapisz się na www.pbg-sa.pl, a bę-
dziesz dostawał aktualne informacje 
o spółce;

• foldery: branżowe, wizerunko-
we, tematyczne– redagujemy treść 
materiałów reklamowych i informa-
cyjnych;

• prezentacje Grupy Kapitałowej 
PBG – opracowujemy standardy ma-
teriałów informacyjnych i prezentacji.

W sprawie wszystkich podanych 
wyżej zagadnień możecie skontak-
tować się z nami za pomocą syste-
mu Mantis – Fundacja PBG/Zlecenie 
lub Fundacja PBG/Projekty.

o takiej samej mocy jak wiertarka? k

Zachęcamy do współtworzenia kolej-
nych wydań Biuletynu Korporacyjnego 
wszystkich, którzy interesują się pisa-
niem artykułów, robieniem zdjęć i ry-
sunków.

http://www.pbg-sa.pl
http://www.pbg-sa.pl
http://www.pbg-sa.pl
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Jak cię widzą,  

Co to jest dress code i jak go rozszyfrować? Dress code to dostosowanie 
stroju do okazji, do sytuacji, czyli jest to wiedza o tym, w co można się ubrać 
w związku z konkretnym wydarzeniem. Dress code biznesowy to nic innego 
jak reguły ubioru służbowego. Innymi słowy Dress code to swoisty «kodeks 
ubraniowy», czyli zbiór wymagań, jakie stawia firma swoim pracownikom 
względem ich sposobu ubierania się w pracy.

tak cię piszą ...
Tak nie należy ubierać się do pracy

asza firma nie 
narzuca pracow-
nikom sztywnych 
kryteriów. Szanu-
jemy indywidual-

ność i staramy się nikogo specjalnie 
nie ograniczać. Wymagamy jednak, 
aby pracownicy prezentowali się 
profesjonalnie. Managerowie ma-
jący kontakt z klientem zewnętrz-
nym ubierają się bardziej oficjalnie 
niż pracownicy pozostałych działów. 
Panowie klasyczny garnitur z koszulą 
i krawatem, panie kostium ze spódni-
cą lub spodniami, jasną koszulą czy 
topem. 

Pozostali pracownicy biurowi za-
kładają najczęściej odpowiednio do-
brane do siebie spodnie i marynarki, 
spódnice i bluzki. Można też założyć 

n
tekst: 
ElżbiETa Tomaszyk pbg sa

gładki sweter z bluzką czy klasyczną 
sukienkę. Ogólnie mówiąc, obowią-
zujący w Grupie PBG dress code 
to klasyka i sportowa elegancja. 
Odpowiednio dobrane dodatki po-
zwalają zachować swój własny styl, 
podkreślając jednocześnie dobry gust. 
Ważna jest dbałość o całokształt wi-
zerunku. Zawsze czyste buty, zadbane 
paznokcie i uczesane włosy.

Nie akceptujemy przesadnych de-
koltów, prześwitujących tkanin, le-
ginsów czy przykrótkich plażowych 
sukienek. Pamiętajmy, że nadmiar bi-
żuterii i wieczorowy makijaż nie są od-
powiednie do pracy. W stroju męskim 
nie dopuszczamy krótkich spodenek, 
hawajskich koszul czy japonek. 

Dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach roboczych, gdzie 

własna odzież narażona jest na 
zniszczenie, prawo obliguje do sto-
sowania odzieży i obuwia roboczego. 
Podstawową funkcją jest ochrona 
zdrowia i bezpieczeństwo, ale ważna 
jest też promocja wizerunku firmy. 
Dlatego odzież ta powinna być czysta, 
a w przypadku uszkodzenia napra-
wiona lub wymieniona

W przypadku, gdyby pracownik 
ubrał się w sposób zupełnie niedo-
puszczalny, przełożony powinien 
odesłać go do domu, ale jestem prze-
konana, że w firmie takiej jak nasza, 
sytuacja ta się nie zdarzy.

Zdjęcia obok przedstawiają to, jak 
można, a jak nie powinno ubiera się 
do pracy. O szkoleniach z dress co-
de’u pisaliśmy w „Ogniwie” nr 3 na 
stronie nr 26. 

Odpowiedni ubiór do pracy Tak nie należy ubierać się do pracy
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Krzyżówka
Po godzinach 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1. Pierwszy dzień pracy.
2. Zasłużony wypoczynek, w pew-
nym wieku.
3. Zleca ci zadania.
4. Muszą być ważne, aby podjąć pracę.
5. 20 lub 26 dni urlopu wypoczyn-
kowego.
6. Musisz zawsze mieć go przy sobie.

Na pierwsze 6 osób, które zgłoszą się do nas z hasłem krzyżówki i rozwiązania-
mi rebusów, czekają upominki! Zapraszamy! Rozwiązania przesyłajcie na adres: 
redakcja@fundacjapbg.pl lub dzwońcie: 61 66 41 991. Jak rozwiązać krzyżówkę? 
Słowa, które znacie, wpiszcie w poziomie. Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiąza-
nie – hasło krzyżówki. Rebusy znajdziecie na stronie obok.

7. Proces poprzedzający zatrud-
nienie.
8. O pracę lub …zlecenie lub 
…o dzieło.
9. Pomoże ci przez pierwsze trzy 
miesiące Twojej pracy. 
10. Biuletyn korporacyjny Grupy 
PBG.

11. Ma prawo do urlopu ojcow-
skiego.
12. Grozi ci za nieprzestrzeganie 
ustalonej organizacji i porządku.
13. Zbiór przepisów obowiązujący 
w danej spółce, dostępny w dziale kadr.
14. Należy ci się, co miesiąc.
15. Ty, też masz do niego prawo.

reBuSy

1)

3)

2)

T=DeKS

A=O

B=K

SchA

+

+

+

+

lKA=Cy

rozwiązania rebusów i krzyżówki proszę nadsyłać na adres 
redakcji, szczegóły na stronie obok!

odpowiedzi:
1)
2)
3)

po godzinach
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do przEmyślEnia

kiedy zwiedzałem 
Efez, chciałem zo-
baczyć mały domek, 
gdzie matka Jezusa 

– Maria z Nazaretu 
– dokonała żywota. Miejsce piękne, 
urokliwe i bliskie sercu. Przewodnik 
zaprowadził nas także do odkopa-
nego rzymskiego Efezu z posagiem 
Asklepiosa z laską wężową – symbo-
lem odradzającego się życia, a póź-
niej pokazał nam pierwsze latarnie 
uliczne i latryny, gdzie patrycjat 
rzymski załatwiał swoje interesy 

dosłownie i w przenośni. Te latry-
ny to pierwsze publiczne płatne 
toalety, stąd powiedzenie: Pecunia 
non olet (pieniądze nie śmierdzą), ale 
rządzą i zniewalają, są potrzebne do 
życia, ale gubią słabych.

Już od dłuższego czasu mam 
kontakt z ludźmi, od których w du-
żej mierze zależy to, czy możemy 
bezkonfliktowo i spokojnie praco-
wać. A jak to wygląda w praktyce?

Pamiętam taką sytuację – jadę do 
rolnika, któremu brygada bezpraw-
nie weszła na pole, bo nie miała 

Tak mądrze jeszcze nie zaczynałem żadnego artykułu – ale temat i zabawny 
i poważny, a chciałbym, aby zmuszał do myślenia.

k

Pecunia non olet 
- If you have clean hands

Pecunia non olet, 
czyli: pieniądze 
nie śmierdzą, ale 
rządzą i zniewa-
lają, są potrzebne 
do życia, ale gubią 
słabych.

tekst: 
ryszard lEWicki pbg sa

sAvoIR vIvRE

avoir vivre comes from 
French and it means 
good manners. It is a set 
of rules and skills of con-
duct in life which help 

to deal with a variety of complex 
social situations. Employees in every 
company should be aware of busi-
ness ethics and standards of behavior 
that ensure mutual respect.

Those standards are not strictly 
defined but employees should be 
aware that such principles of good 
manners must be followed and 
obeyed in everyday office situations. 
Positive behaviour related to savoir 
vivre can be manifested by apprecia-
tion for your co-worker’s effort and 
input on projects and tasks which 

you both undertake. However even 
slightest sign of good manners like 
opening the door for someone is an 
example of sovoire vivre. Such be-
haviour is a positive addition to em-
ployee’s overall office appeal.

Being polite and respectful to peo-
ple who occupy senior positions in 
the company is another example 
of good manners. One should re-
member that the boss should al-
ways enter the room first, should be 
the one greeting guests and lower 
ranked employees must adress him 
in an appropriate tone. Such be-
haviour and awareness of existing 
chierarchy has positive influence 
on how others percieve our com-
pany. Good manners of employees 

create positive image and facilitate 
interactions on day to day basis 
as well as on business level. Some 
companies organize special courses 
which raise awareness of the impor-
tance of sovoire vivre. Those courses 
teach adequate reactions and be-
haviour that is required in particu-
lar situations. How to adress your 
colegues versus your employers, 
how to behave at the table during 
negotiations or how to manipulate 
the tone of your voice in certain 
situations. 

Good manners among employ-
ees reflect level of the company and 
makes doing business much easier 
so let us not forget about the stand-
ards of savoire vivre.

It is known that every day compliance with the principles of good manners 
is very important. Especially in the office in relation employer – employee.

in the office

s
tekst: 
Tomasz pręTki fundacja pbg

do przEmyślEnia
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innego dojazdu do uszkodzonego 
zaworu. Rolnik straty moralne i rze-
czywiste podaje w tysiącach, chce 
się dogadać i proponuje podział 
fifty-fifty. Finał jest taki, że do-
staje 800 zł + pod 100 zł na każde 
dziecko (miał dwójkę). I tutaj do 
rozmowy wtrąca się żona rolnika, 
twierdząc, że jest w ciąży z trzecim 
dzieckiem, popatrzyłem i stwierdzi-
łem, że mogą być bliźniaki – dałem 
razem 1200 zł.

To się czyta jak żart, ale takie 
jest życie i tak można zarobić pie-
niądze dla firmy. Drugi przykład 
jest bardziej refleksyjny. Chcemy 
wkopać grubą rurę na długości około 
100 m, rolnik się nie zgadza, twier-
dzi, że jego ziemia „nie znosi metalu” 
i on nic z tego nie będzie miał, chyba 
że kupi nowy ciągnik. Zaczyna się 
targ o duże pieniądze. Nasza „roz-
mowa” wyglądała mniej więcej tak: 

Rolnik: Panie, czy to pana firma?
Ja: Firma nie moja, ale my jeste-

śmy jak jedna rodzina i traktuję mo-
jego szefa jak brata, a brata się nie 
oszukuje, prawda?

Rolnik: No niby tak. Ale co panu 
zależy, dołóż pan i się podzielimy. 

W sumie poszło po mojej „bra-
terskiej” myśli, firma zapłaciła małe 
pieniądze w stosunku do roszczeń. 

A mogło być tak „fajnie” – przecież 
pecunia non olet. A co z czystymi rę-
koma? A sumienie? A wartości?

I jeszcze jeden przykład głupoty 
i brudnych rąk. Transport to krwio-
obieg firmy, ale pamiętam okres, 
że coś zgrzytało w trybach, coś 
się źle działo. Byłem w tym czasie 
szefem wydzielonej spółki i praw-
nikiem. Miałem się zająć sprawą. 
Okazało się, że szef miał rację – 
kierowcy nadużyli zaufania i za-
pomnieli o uczciwości zawodowej, 
np. po kilkadziesiąt litrów oleju do 
wyznaczonej stacji kierowca jechał 
rowerem, inny na karcie drogowej 
wykazywał, że odległość z Poznania 
do Rawicza to 305 km itp. itd. Szef 
po burzliwym zebraniu natychmiast 
zerwał umowę z nieuczciwą stacją 
benzynową. Jednego kierowcę zwol-
nił, drugiego ukarał finansowo (na 
dwa miesiące wstrzymał premię).

Ja wiem, że do beczki miodu do-
dałem łyżeczkę dziegciu, ale zrobi-
łem to ku pamięci i ku przestrodze. 
Pieniądz zarobiony w sposób cwa-
niacki czy nieuczciwy zatruwa życie. 
Jeżeli raz zejdzie się na manowce ży-
cia, to powrót jest jak Golgota. „Ła-
twy” pieniądz jest zabójcą sumienia, 
honoru i dumy. Zawsze warto o tym 
pamiętać.

do przEmyślEnia

Pieniądz 
zaro-
biony 
w sposób 
cwaniac-
ki czy nie-
uczciwy zatruwa 
życie. Jeżeli raz 
zejdzie się na 
manowce życia, 
to powrót jest jak 
Golgota. „Ła-
twy” pieniądz 
jest zabójcą su-
mienia, honoru 
i dumy. Zawsze 
warto o tym pa-
miętać.

obiady rodzinne • imprezy okolicznościowe • catering

Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, tel. 61 664 64 56, restauracja@smaktory.pl czynne: 12–20



PBG Gallery powstała w roku 2002 w siedzibie prywatnej, polskiej 
spółki akcyjnej PBG, której właścicielami są Małgorzata i Jerzy 
Wiśniewscy. Kilkakrotnie galeria pokazywała dzieła najwybitniejszych 
przedstawicieli malarstwa polskiego, takich jak Alfred Wierusz -Kowalski, 
Józef Chełmoński czy Juliusz Kossak. 

PBG Gallery czynna od poniedziałku do piątku 800-1630

Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo  
tel. +48 61 66 51 700 • www.fundacjapbg.pl, e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl

Galeria zaprasza najlepszych, znanych i cenionych artystów z całej Polski, pokazując współczesne 
malarstwo, rzeźbę, instalacje, grafikę, fotografię i tkaninę artystyczną, sztukę batiku czy witrażu. 
PBG Gallery prezentuje swoje niemałe już zbiory we wnętrzach biurowych, dając przede 
wszystkim pracownikom wyjątkową szansę na bliskość ze sztuką, jej poznawanie i dotykanie. 

Cieszy, kiedy dla klientów i kontrahentów istnienie galerii jest nieoczekiwanym odkryciem,  
a grono miłośników tego miejsca nieustannie się powiększa. Miłośnicy sztuki i osobowości 
świata artystycznego i kulturalnego są zawsze mile witanymi gośćmi.

Trwający od prawie 10 już lat związek sztuki i biznesu w naszej organizacji, pokazuje, że pasja 
tworzenia właściwa artystom i kreatorom sztuki współczesnej i dawnej z podobną siłą przejawia 
się w budowaniu korporacji, jaką jest Grupa PBG. 
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