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Pięknie widzę  
           to, co robię



INSPIRUJE  KREUJE  WSPIERA

spis treœciod redakcji
Drodzy czytelnicy! Staramy się, aby nasze „Ogniwo” towarzyszyło ważnym wy-
darzeniom w Grupie PBG; tak jest i tym razem. Od 2000 roku, zawsze w kwietniu 
spotykamy się na SIS-ach czyli Spotkaniach Informacyjno-Szkoleniowych, 
których ideą  jest ciągłe doskonalenie się i szkolenie. Wszyscy o jednej porze,  
w jednym miejscu spotykamy się, aby wspólnie dzielić się wiedzą i doświad-
czeniami. Podczas SIS-ów mamy możliwość lepszego poznania organizacji, 
jej obecnego stanu oraz strategii na kolejne lata. Tradycją podczas tego typu 
szkoleń stało się już przeprowadzanie ankiet „Badanie Satysfakcji Pracowników”, 
których wyniki stanowią podstawę do wprowadzania zmian i usprawnień  
w naszej organizacji.

SISy są w całości o nas i dla nas, dlatego też w tym numerze wracamy do 
tradycji przedstawiania naszych pracowników. Opisy budowniczych Kopalni 
LMG czy Stadionu Narodowego w Warszawie stanowią wstęp do stałej rubryki  
w kolejnych wydaniach, gdzie przedstawimy zarówno naszych budowniczych, 
jak i te zespoły, które ich w tym wysiłku wspierają.

Zapraszam do lektury, 
Joanna Skałuba

„Ogniwo” – Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG, kwiecień 2012, nr 5 (172)
„Ogniwo” kontynuuje tradycję firmowych wydawnictw PBG: „Piecobiogazetka” (1997–2003), „PBG Info” (2004), 
„PBG Wiadomości” (2005–2009), „Nasza Grupa = Twój sukces – Biuletyn Korporacyjny Grupy Kapitałowej PBG”  
(2008-2010). W nawiasie podajemy historyczną numerację od 1. numeru z 1997 roku.
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Drodzy Czytelnicy!

Nasz biuletyn tworzymy dla Was. Dlatego zależy nam 

na Waszej opinii. Czekamy na Wasze uwagi i sugestie. 

Piszcie do nas również, jeśli chcecie otrzymywać Biule-

tyn bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową: 

redakcja @fundacjapbg.pl

Wielcy Polacy!
Wielki i wyjątkowy konkurs rysunkowy! 

Konkurs rysunkowy dla dzieci naszych  
pracowników i ich rodziców także…

Zapraszamy do udziału! 

Więcej informacji: 
http://bvortal/article/show/id/6701
Fundacja@fundacjapbg.pl www.facebook.com/pages/Fundacja-PBG/261787030529635
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   SŁOWO PREZESA

List Prezesa   
 Jerzego Wiśniewskiego

Moi Drodzy Współpracownicy,
Stajemy dzisiaj w obliczu zmian będących efektem przeobrażeń zachodzących na rynku 
budowlanym w Polsce, które dotknęły również Grupę PBG, stawiając ją w trudnej sytuacji 
zarówno wobec partnerów biznesowych, jak i akcjonariuszy. Musimy tę trudną sytuację przejść 
razem, a zmiany wykorzystać i przekuć w sukces tak, jak robiliśmy to, odkąd istnieje PBG.

Jako osoba odpowiedzialna za strategię 

naszej Grupy wiem jak to zrobić i głęboko 

wierzę w to, że i tym razem okażecie mi swoje 

zaufanie. Uważam, że kluczem do sukcesu 

jest realizacja strategii, której głównym celem 

jest koncentracja na rynkach o znaczeniu 

strategicznym. Mam tu przede wszystkim na 

myśli budownictwo energetyczne, a także 

segment ropy naftowej i gazu, który jest 

naszym tradycyjnym obszarem działalności. 

Tym samym rezygnujemy z działalności  

w segmentach budownictwa, które wyma-

gają zaangażowania znaczących środków  

i które charakteryzują się niskimi marżami. 

Ważnym elementem łączącym się z aktualnie 

realizowaną strategią jest zmiana struktury 

finansowania a w konsekwencji obniżenie 

jego poziomu, co będzie pochodną zmiany 

obszarów działalności.

Strategia rozwoju działalności na rynku 

budownictwa energetycznego jest sukce-

sywnie wdrażana od 2010 roku. Z jej realizacją 

związana jest konieczność zabezpieczenia 

finansowania. Zakładaliśmy że, środki na 

jej realizację będą pochodziły ze sprzeda-

ży akcji spółki HYDROBUDOWA POLSKA 

hiszpańskiemu koncernowi budowlanemu 

OBRASCÓN HUARTE LAIN CONSTRUCCIÓN 

INTERNATIONAL S.L. Negocjacje z OHL zostały 

zawieszone w maju 2011 roku, a powodem 

tego była panująca wtedy sytuacja na rynkach 

finansowych. W tamtym okresie następował 

systematyczny spadek wartości spółek  

z branży budowlanej notowanych na Gieł-

dzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

co przełożyło się na znaczące obniżenie 

wartości HYDROBUDOWY. Transakcja nie 

mogła więc być zrealizowana na ustalonych 

wcześniej warunkach.

W ramach realizacji strategii energetycznej, 

PBG wzmocniło swoje kompetencje poprzez 

akwizycje spółek z sektora budownictwa 

energetycznego, nabywając pakiety kontrolne 

w Energomontaż Południe oraz RAFAKO. 

Wydatki na akwizycje wyniosły w sumie 

712 mln zł. Podejmując decyzję o akwizy-

cji spółki RAFAKO w czerwcu 2011 roku, 

planowaliśmy sfinansować tę transakcję  

ze środków pochodzących z celowego kre-

dytu bankowego. Na podstawie wstępnych 

uzgodnień z instytucjami finansowymi 

podpisaliśmy przedwstępną umowę zakupu 

akcji, a w listopadzie 2011 roku zawarliśmy 

umowę finalną. Niestety w grudniu 2011 

roku okazało się, że PBG będzie zmuszone 

do sfinansowania akwizycji RAFAKO ze 

środków własnych. W sumie cena nabycia 

pakietu 66% akcji RAFAKO wyniosła 592,7 

mln zł. Była to największa, najtrudniejsza  

i najbardziej kosztowna akwizycja w historii 

Spółki, jednakże w pełni uzasadniona, biorąc 

pod uwagę, że rynek energetyczny jest dzisiaj 

najbardziej perspektywicznym segmen-

tem rynku budowlanego w Polsce. Tylko  

w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie 

kontraktów o wartości około 30 mld zł,  

a w najbliższych latach szacowana wartość 

wszystkich inwestycji w tym obszarze może 

być liczona w setkach miliardów złotych.

Przejęcia Energomontażu Południe oraz 

RAFAKO zaznaczyły początek znaczących 

zmian związanych z repozycjonowaniem 

biznesu Grupy PBG w stronę budownictwa 

energetycznego. Dzisiaj jesteśmy w idealnej 

pozycji, żeby skorzystać z szans jakie daje nam 

rynek. Wierzę, że nam się to uda, ale wiem też, 

że realizacji naszej strategii musi towarzyszyć 

redukcja zadłużenia. Zamierzamy sprzedać 

aktywa niezwiązane z naszą podstawową 

działalnością, a także zmniejszymy nasze 

zaangażowanie w obszarach wymagających 

znaczących środków, które nie są kluczowe 

dla rozwoju Grupy. Sytuacja, w której jesteśmy 

wymaga również przeprowadzenia głębokich 

zmian organizacyjnych w ramach Grupy PBG  

i „zaciśnięcia pasa” na każdym poziomie dzia-

łalności wszystkich spółek do niej należących.

Rozważamy przeprowadzenie emisji akcji 

lub obligacji zamiennych na akcje, o czym 

informowaliśmy w raporcie giełdowym. 

Potrzebujemy tych środków do dalszego 

rozwoju. Jako akcjonariusz PBG analizu-

ję wszystkie scenariusze, tak aby Grupa  

w optymalny sposób pozyskała potrzebny 

kapitał. Chcę, aby Spółkę wsparł silny inwestor 

strategiczny, dzięki któremu zyskamy nowe 

możliwości rozwoju. To przyniesie korzyści 

nam wszystkim.

Proszę Was o zaufanie i wsparcie w realizacji 

planów. Bez Waszego poparcia i zaangażowa-

nia ich realizacja będzie znacznie trudniejsza.

Jerzy Wiśniewski
Prezes Zarządu PBG,  

założyciel i większościowy akcjonariusz

Prezes zaprasza nas wszystkich do dialogu, 

proszę więc wszelkie zapytania związane  

z sytuacją Grupy kierować do Magdaleny 

Kaniewskiej, menadżera ds. CSR na adres  

magdalena.kaniewska@fundacjapbg.pl. 

Jeżeli wolicie zachować anonimowość,  

w kuchniach w budynkach w Wysogotowie 

zostały umieszczone skrzynki na Wasze pyta-

nia. Magda dołoży wszelkiej staranności, aby 

żadne merytoryczne pytanie nie pozostało 

bez odpowiedzi.
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Strategia Grupy
Grupa PBG  koncentruje się  na rynkach o znaczeniu strategicznym i planuje podwyższenie 
kapitału. Realizuje strategię, polegającą na koncentracji działalności na segmentach o wysokich 
marżach, wzmocnieniu pozycji lidera na rynku budownictwa specjalistycznego w Polsce 
oraz redukcji zadłużenia. Dla sfinansowania realizacji strategii, PBG rozważa przeprowadzenie 
emisji akcji z prawem poboru lub obligacji zamiennych na akcje  w drugim kwartale 2012 r.

Grupa PBG zamierza wykorzystywać szanse 

rynkowe, których oczekuje w nadchodzących 

latach. W tym celu PBG rozważa przepro-

wadzenie emisji akcji do dotychczasowych 

akcjonariuszy lub emisję obligacji zamien-

nych na akcje. 

Na tym etapie rozważamy różne możliwości  

jakie daje nam rynek kapitałowy. Jako akcjo-

nariusz analizuję wszystkie scenariusze, tak aby 

PBG w optymalny sposób pozyskało potrzebny 

kapitał. Spółka powinna znaleźć silnego inwe-

stora strategicznego, dlatego chcemy mieć 

możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje 

z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do 

nowego inwestora, jaki i emisji akcji z prawem 

poboru, w której wziąłbym udział ja, lub inwestor 

strategiczny. Wszystkie decyzje konsultujemy 

z rynkiem kapitałowym a ostateczne rozwią-

zanie będzie zależało od wyniku negocjacji 

i akcjonariuszy – mówi Jerzy Wiśniewski, 
największy akcjonariusz, prezes PBG.
Zgodnie z projektami uchwał na Nadzwy-

czajne Walne Zgromadzenie planowane na 

3 kwietnia 2012 r., Zarząd proponuje prze-

prowadzenie emisji obligacji zamiennych na 

akcje. Na podstawie uchwał Spółka będzie 

uprawniona do emisji do 12 tys. obligacji 

o jednostkowej wartości nominalnej 100 

tys. zł każda. Oznacza to, że łączna wartość 

nominalna tych papierów wartościowych 

może wynieść 1,2 mld zł. Zarząd będzie 

upoważniony do ustalania wszelkich wa-

runków emisji obligacji, włącznie z ich ceną 

emisyjną i oprocentowaniem, wyznaczeniem 

terminów wykupu/zmiany na akcje, a także 

ceny zamiany obligacji na akcje. Warunki te 

zostaną ustalone przed skierowaniem oferty 

do potencjalnych obligatariuszy.

W celu uzyskania optymalnej struktury ka-

pitału Spółka pozostawia sobie możliwość 

emisji akcji z prawem poboru. Zgodnie 

z uchwałami Spółka może wyemitować 

maksymalnie 14 295 000 akcji o wartości 

nominalnej 1 zł każda. Liczba ostatecznie 

oferowanych akcji oraz ich cena emisyjna 

zostanie określona podczas WZ. Każda ist-

niejąca akcja będzie dawała prawo do objęcia  

1 akcji nowej emisji (przy maksymalnej liczbie 

emitowanych akcji wynikających z uchwały). 

Proponowany dzień prawa poboru został 

ustalony na 1 czerwca 2012 r.

Zaproponowane rozwiązania umożliwią 

pozyskanie przez Spółkę inwestora strate-

gicznego, który będzie mógł objąć znaczący 

udział w Spółce.

Cele emisji

Niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej 

sposobu podwyższenia kapitału, pozyskane 

środki Spółka planuje przeznaczyć na finan-

sowanie prowadzonych kontraktów, finanso-

wanie spodziewanych kontraktów w branży 

energetycznej, jak również optymalizację 

struktury i wielkości istniejącego zadłużenia. 

Budownictwo energetyczne  
oraz obszar gazu ziemnego i ropy 
naftowej motorem wzrostu

Grupa PBG planuje znacząco wzmocnić 

pozycję w segmencie budownictwa ener-

getycznego w Polsce. Tylko w tym roku 

planowane jest rozstrzygnięcie kontraktów 

o wartości około 30 mld zł, a w najbliższych 

latach szacowana wartość wszystkich in-

westycji w tym obszarze może być liczona 

w setkach miliardów złotych. 

Zamierzamy efektywnie wykorzystać zmiany, 

jakie obecnie zachodzą na rynku budowlanym 

w Polsce, i znacząco wzmocnić naszą aktywność 

w segmentach, które w najbliższych latach 

mogą nam zapewnić satysfakcjonujące marże. 

Planujemy skupić się na naszym core biznesie, 

efektywnie wykorzystać potencjał wzrostu 

segmentu budownictwa energetycznego 

oraz nadal rozwijać działalność w segmencie 

gazu ziemnego i ropy naftowej. W tych obsza-

rach możemy liczyć na zdecydowanie wyższe 

marże brutto. Oceniamy, że poziom tych marż 

pozostanie niezagrożony w nadchodzących 

latach. Wykorzystując nasze doświadczenie, 

kompetencje w tych obszarach i fakt, że zna-

cząco wzmocniliśmy naszą Grupę Kapitałową 

realizując akwizycje Rafako i Energomontażu 

Południe, oczekujemy wzrostu udziału tych 

segmentów w naszych zyskach – mówi Jerzy 
Wiśniewski. 
Inwestycjom sprzyja konieczność stwo-

rzenia alternatywy dla przewidzianych do 

zamknięcia licznych wyeksploatowanych 

bloków energetycznych (dziś niemal połowa 

polskich aktywów energetycznych [turbiny 

i kotły] ma powyżej 30 lat) oraz oczekiwany 

wzrost zapotrzebowania na energię w Pol-

sce, szacowany na kilka procent rocznie. 

Jednocześnie obserwuje się zmianę podej-

ścia polskich grup energetycznych i wzrost 

znaczenia technologii niskoemisyjnych  

w strukturze źródeł wytwarzania.

Przejęcia Energomontażu Południe oraz 

RAFAKO zaznaczyły początek znaczących 

zmian związanych z repozycjonowaniem 

biznesu Grupy PBG w stronę budownictwa 

energetycznego. Obie akwizycje pozwolą 

PBG zwiększyć udział przychodów gene-

rowanych poza segmentem drogowym  

i ogólnobudowlanym. Już dziś energetyka 

ma największy udział w portfelu PBG – około 

33% jego wartości (dane na koniec 2011 roku). 

Aby wykorzystać szanse na rynku budow-

nictwa energetycznego PBG rozpoczęło 

realizację poniższych działań: 

»  Nadanie wiodącej roli spółce RAFAKO w seg-
mencie energetycznym w Grupie PBG;

»  Strategiczna współpraca ze światowymi firmami 
zajmującymi znaczącą pozycję na rynku ener-
getycznym, dotycząca wspólnego pozyskania  
i realizacji kontraktów na rynku krajowym; 

»  Budowanie własnych kompetencji i referencji 
poprzez pozyskiwanie i realizację zleceń o coraz 
większej wartości jednostkowej.

Od lat istotnym elementem działalności 

Grupy, przynoszącym wysokie marże jest 

obszar gazu ziemnego, ropy naftowej  

i paliw. Grupa zamierza nadal koncentrować 

swoje działania w tym segmencie. Obecnie 

 w realizacji są takie projekty, jak kopalnia ropy 

naftowej LMG, terminal gazu skroplonego 

LNG w Świnoujściu. To sztandarowe projekty 

na polskim rynku, których wykonawcą jest 

właśnie PBG.

Grupa planuje umacnianie pozycji lidera w 

obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej na 

rynku krajowym poprzez dalsze pozyskiwa-

nie kontraktów na realizację największych  

i najbardziej skomplikowanych projektów  

w Polsce. Jednocześnie Grupa nie zamierza 

całkowicie rezygnować z pozostałych obsza-

rów swojej działalności, lecz koncentrować się 

na rynku budownictwa infrastrukturalnego 

i specjalistycznego, tj. budowy zakładów 

gospodarowania odpadami, spalarni czy 

projektach na rynku hydrotechnicznym, 

wybierając te projekty, które zapewnią 

zadowalające marże.

Intencją Grupy jest odchodzenie od dużych 

kontraktów w segmentach budownictwa 

charakteryzujących się niskimi marżami przy 

jednoczesnym selektywnym podejściu do 

projektów zapewniających satysfakcjonujący 

poziom rentowności. Taką strategię Grupa 

stosuje już w segmencie drogowym zastępując 

projekty autostradowe lokalnymi i specjali-

stycznymi projektami, a także w segmencie 

wody, koncentrując się na projektach hydro-

technicznych, które generują wyższe marże.

Obniżenie zadłużenia

W realizacji strategii ma pomóc planowana 

redukcja zadłużenia Grupy. PBG zamierza 

zbyć wybrane aktywa nie związane z pod-

stawową działalnością, a także zmniejszyć 

zaangażowanie w obszarach wymagających 

znaczących nakładów kapitałowych, które nie 

są kluczowe dla rozwoju Grupy w najbliższych 

latach. Dla realizacji tego celu istotna będzie 

sprzedaż 63 nieruchomości oraz projektów 

inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów 

złotych i łącznej powierzchni powyżej 700 

tysięcy metrów kwadratowych.

Kontakt:
Kinga Banaszak-Filipiak 

rzecznik prasowy 
dyrektor ds. relacji inwestorskich

kinga.banaszak@pbg-sa.pl

Informacja dla Inwestorów, opublikowana na stronie 
www.pbg-sa.pl 8 marca 2012 r. w zakładce Relacje 
Inwestorskie, komunikat publikowany był także w 
Bvortalu: http://bvortal.pbg-sa.pl/article/show/id/6773

Informacja dla Inwestorów, opublikowana 
na stronie www.pbg-sa.pl 8 marca 2012 r. w 
zakładce Relacje Inwestorskie, komunikat 
publikowany był także w Bvortalu: http://
bvortal.pbg-sa.pl/article/show/id/6773
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Wiadomości

opracowanie  MARTA ABRASOWICZ, MAGDALENA KANIEWSKA  FUNDACJA PBG

Wyniki finansowe Grupy PBG  
za IV kwartał 2011

»  Wypracowanie przychodów ze sprzedaży 

w wysokości 1,353 mld zł, tj. o 58% więcej 

niż w czwartym kwartale roku ubiegłego; 

»  Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 48% 

z kwoty 110,7 mln zł do kwoty 160,3 mln zł; 

»  Zmniejszenie wartości zysku z działalności 

operacyjnej z kwoty 110,8 mln zł do kwoty 

70,1 mln zł, co stanowi spadek o 37%. Wpływ 

na to miało wygenerowanie ujemnego 

salda z pozostałej działalności operacyjnej 

w wysokości blisko 38 mln zł. W pozostałych 

kosztach operacyjnych największą pozycję 

stanowi wycena do wartości godziwej pa-

kietów akcji RAFAKO na moment objęcia 

kontroli akcji w kwocie 21,9 mln zł; 

»  Na wyniki wypracowane przez Grupę PBG 

w czwartym kwartale bieżącego roku 

wpływ miała konsolidacja metodą pełną 

wyników RAFAKO za listopad oraz gru-

dzień (218 mln zł przychody ze sprzedaży,  

8 mln zł zysku operacyjnego, 6,5 mln zł 

na poziomie zysku netto oraz 7,3 mln zł 

na poziomie KOZ); 

»  W czwartym kwartale 2011 roku efek-

tywna stawka podatku dochodowego 

wyniosła 32,5%. Wpływ na to miał m.in. 

fakt, że dwie spółki zależne w swoich 

sprawozdaniach finansowych za wrzesień 

2011 roku nie ujęły podatku dochodowe-

go. W związku z tym podatek rozliczony  

w grudniu 2011 roku odnosił się do wyniku 

wypracowanego przez te Spółki w całym 

okresie sprawozdawczym. Kolejnym czyn-

nikiem wpływającym na wysoki poziom 

podatku dochodowego jest rozwiązanie 

przez inną Spółkę zależną aktywo na od-

roczony podatek dochodowy z tytułu 

niezrealizowanej straty podatkowej. 

»  Zysk netto przypadający akcjonariuszom 

podmiotu dominującego w czwartym 

kwartale osiągnął poziom 30,9 mln zł, 

co stanowi 57% mniej w porównaniu do 

jego wartości z analogicznego okresu 

roku poprzedniego

»  Na dzień 1 stycznia 2012 roku wartość 

portfela zamówień Grupy Kapitałowej 

PBG wynosiła około 5,9 mld zł, z czego 

około 4,3 mld zł przypada do realizacji  

w 2012 roku, pozostała część na lata ko-

lejne (głównie 2013 i 2014). 

Pełny raport Grupy PBG za IV kwartał 2011 r. 

dostępny jest na stronie: http://www.pbg-sa.

pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/

raport-za-iv-kwartal-2011-10129.html 

Zapraszamy do zapoznania się z komenta-

rzem do wyników finansowych: http://www.

pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-

-ogolne/wyniki-grupy-pbg-po-czwartym-

-kwartale-2011-wyzsze-niz-zakladano-

prognoza-na-rok-2011-zrealizowana.html

Wyniki finansowe GK HBP  
za IV kwartał 2011

»  Ponad 1 mld 830 mln zł wyniosły skonsoli-

dowane przychody Hydrobudowy Polska 

w okresie czterech kwartałów 2011 r., 

czyli o blisko 16% więcej niż rok wcześniej 

»  Zysk Grupy na poziomie wyniku brutto ze 

sprzedaży sięgnął w minionym roku 105,8 

mln zł (wzrost o ponad 10% rok do roku) 

»  Prowadzona restrukturyzacja przynosi 

wymierne oszczędności, co znajduje od-

zwierciedlenie m.in. w kilkunastoprocen-

towej obniżce kosztów ogólnego Zarządu 

»  Zysk operacyjny GK HBP wypracowany 

w ciągu czterech kwartałów 2011 roku 

sięgnął 75,5 mln zł w porównaniu z 47,9 

mln zł rok wcześniej 

»  Na osiągnięcie niższego od prognozowane-

go zysku netto wpływ miało m.in. mniejsze 

od zakładanego wykorzystanie tzw. tarczy 

podatkowej przez Hydrobudowę 9, z którą 

HBP połączyła się na początku tego roku 

»  2012 rok Grupa Hydrobudowy Polska 

rozpoczęła z portfelem zamówień o war-

tości 2 mld zł, z czego ponad 1,5 mld zł 

przypada na bieżący rok

Pełny raport za IV kwartał 2011 roku do-

stępny jest na stronie: http://hbp-sa.pl/

pub/uploaddocs/2_2012-02-29_gk-hbp-

-qsr-2011-4.pdf 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją 

podsumowującą wyniki finansowe Grupy 

Hydrobudowy Polska za cztery kwartały 

2011 roku: http://hbp-sa.pl/pub/uplo-

addocs/2012.03.01_-_informacja_hbp_-

-_4q2011.pdf

PBG SA po raz kolejny  
w RESPECT Index

PBG SA po raz kolejny znalazła się w presti-

żowym gronie spółek odpowiedzialnych 

społecznie - RESPECT Index. Bycie wśród 

23 szlachetnych firm jest dla nas nie tylko 

dużym wyróżnieniem, ale też zobowiąza-

niem do dalszej aktywności w obszarze CSR.

Cieszymy się, że konsekwentna realizacja 

założonej przed laty strategii oraz dzia-

łanie zgodne z naszą misją (Podnoszenie 

poziomu funkcjonowania społeczeństwa 

poprzez zastosowanie nowych technologii 

i rozwiązań) przynoszą korzyści dla naszych 

Interesariuszy i dla nas samych. 

Bieżąca edycja jest już IV z kolei. RESPECT 

Index od chwili powstania (19 listopada 

2009 r.) wzrósł ponad dwukrotnie, a WIG20 

w tym samym czasie - nieco ponad połowę. 

W I edycji indeks tworzyło 16 firm. „Zasad-

niczym motywem utworzenia indeksu było 

stworzenie profesjonalnego narzędzia oce-

ny spółek dla inwestorów indywidualnych  

i instytucjonalnych”.

Firmy, które chcą znaleźć się w gronie najlep-

szych pod względem CSR, muszą spełniać 

surowe kryteria. Pierwszą przepustką jest 

kryterium płynności. Władze GPW przyjęły 

logiczną zasadę, że spółki odpowiedzialne 

społecznie muszą być „dostępne” dla inwe-

storów. CSR nie może być jedynie sztuką dla 

sztuki. Ten miernik traktuje się nadzwyczaj 

poważnie.

Drugim etapem weryfikacji stała się ocena 

praktyk firm w kwestii ładu korporacyjnego, 

ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

Trzeci etap to ocena poziomu i stopnia kom-

pleksowości działań kwalifikujących się do 

szeroko rozumianej odpowiedzialności spo-

łecznej. Służą jej ankiety wypełniane przez 

firmy oraz wyniki ich weryfikacji.

Trudno się dziwić, że po tak wszechstronnej 

selekcji, do indeksu mogą trafić jedynie 

prawdziwe rodzynki. Cieszymy się, że je-

steśmy wśród nich.

Otwarcie Stadionu Narodowego

75 tysięcy osób wzięło udział w uroczystym 

otwarciu głównej polskiej areny na EURO 

2012, wybudowanej przez konsorcjum Hy-

drobudowy Polska, PBG i Alpine. 

Wydarzenie uświetniły koncerty artystów: 

VooVoo i Haydamaky, Zakopower, Coma, 

T. Love z gościem specjalnym Stanisławem 

Sojką i Lady Pank. Na koniec można było 

podziwiać spektakularny pokaz sztucznych 

ogni, widoczny z wielu punktów Warszawy. 

Organizatorem imprezy było Narodowe 

Centrum Sportu oraz ARS Communication. 

Patronami imprezy byli: Telewizja Polska, 

Radio Zet, Ströer i Onet.pl. Partnerzy: Kon-

sorcjum Hydrobudowa Polska, PBG, Alpine.

Fundacja PBG i PRG Metro  
na Akademii Wiedzy o Mieście

PRG Metro – spółka z Grupy PBG oraz Fun-

dacja PBG włączyły się w przeprowadzenie 

kolejnego z serii wykładów Akademii Wiedzy 
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o Mieście, który miał miejsce 27 lutego na 

Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Tym razem zaprezentowane zostały 

dwa etapy budowy kolektorów dosyłowych 

do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja MPWiK 

poświęcona „Projektowi warszawskiemu  

w ramach Funduszu Spójności”, którą prowa-

dziła Wiceprezes Zarządu Klara Ramm-Sztakie-

wicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji. 

Dalszą część wykładu stanowiły prezen-

tacje specjalistów z PRG Metro dotyczą-

ce nowoczesnych technologii drążenia  

i mikrotunelowania, przeplatane filmami  

z etapów budowy kolektorów dosyłowych 

do oczyszczalni ścieków Czajka i tunelu 

pod Wisłą:

»  Realizacja rekordowych kolektorów meto-

dą mikrotunelingu – dyrektor działu robót 

specjalistycznych Mariusz Przewoźnik, 

PRG Metro;

»  Realizacja pierwszego w Polsce tunelu me-

todą TBM – kierownik kontraktu Krzysztof 

Michalczuk, PRG Metro.

Rafako i Energomontaż Południe 
po raz pierwszy jako Grupa PBG 

W dniach 14-15 lutego br. w warszawskim 

EXPO XXI odbyła się kolejna europejska edy-

cja konferencji i towarzyszącej jej wystawy 

COAL GEN-EUROPE. Ta ciesząca się dużym 

uznaniem przedstawicieli międzynarodowej 

branży energetycznej impreza poświęcona 

była w tym roku tematom z zakresu najnow-

szych technologii i działań, które wpływają 

na podniesienie efektywności energetycznej 

bloków węglowych i zmniejszają ich nega-

tywny wpływ na środowisko. W wystawie, po 

raz pierwszy pod wspólnym znakiem Grupy 

Kapitałowej PBG wspólne stoisko wystawiły 

Rafako SA oraz Energomontaż-Południe SA.

Impreza była doskonałą okazją do zapre-

zentowania najnowszych dokonań obu 

spółek i podjęcia ciekawych rozmów  

z przedstawicielami branży energetycznej. 

Grupa PBG poprzez swoje marki: Rafako  

i Energomontaż-Południe zaznaczyła swoją 

obecność wśród uczestniczących w COAL-

-GEN EUROPE najważniejszych koncernów 

europejskiej energetyki.

Dzielimy się wiedzą

Podejmując działania społecznie odpowie-

dzialne staramy się dzielić zdobytą wiedzą 

i doświadczeniem. Dlatego też bierzemy 

udział w różnego rodzaju spotkaniach  

i konferencjach poświęconych zagadnie-

niom CSR.

13 marca br. podczas Targów Pracy na Poli-

technice Poznańskiej wygłosiliśmy wykład 

na temat „Jak rozpoznać odpowiedzialnego 

pracodawcę? CSR w GK PBG”. 

W dniu 21 marca br. uczestniczyliśmy  

w śniadaniu branżowym pt. „Gra w zielone, 

czyli jak zadbać o zielony wizerunek firmy?”. 

Spotkanie zorganizowane przez redakcję 

czasopisma „Ecomanager” poświęcone było 

w całości inicjatywom podejmowanym przez 

wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie 

ochrony środowiska.

Podczas spotkania Klubu Asa Biznesu, któ-

re odbyło się 22 marca br. opowiadaliśmy  

o naszej wieloletniej współpracy z Ochronką 

Jurek oraz Komitetem Ochrony Orłów. 

GRAMY W ZIELONE 
- mamy certyfikat „Zielone Biuro”

W dniu 13 marca br. spółka PBG SA otrzy-

mała certyfikat „Zielone Biuro”, który będzie 

ważny przez 2 lata. 

Aby uzyskać certyfikat w styczniu br. podda-

liśmy się audytowi certyfikującemu. Badane 

były m.in. takie aspekty, jak: gospodarka 

odpadami, zużycie papieru, zarządzanie: 

energią elektryczną, wodą, energią ciepl-

ną, a także działania podejmowane w celu 

zmniejszania emisji CO2 do atmosfery.  

Zaprezentowaliśmy szereg stosowanych 

przez nas rozwiązań, mających korzystny 

wpływ na środowisko naturalne, m.in. in-

stalacja trigeneracji, elektroniczny obieg 

dokumentów firmowych, energooszczędne 

sprzęty i świetlówki, perlatory w łazienkach 

oraz kuchniach. Pochwaliliśmy się także 

prawie 100 – procentowym odzyskiem 

odpadów wytwarzanych w firmie, które są 

poddawane procesowi recyklingu, a także 

przerabiane na paliwo alternatywne.

Kolejnym krokiem na drodze do zdobycia 

certyfikatu była weryfikacja przeprowadzo-

na przez komisję ds. certyfikatu „Zielone 
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Biuro” Fundacji Partnerstwo dla Środowi-

ska pracującej pod nadzorem Niezależnej 

Zewnętrznej Kapituły.

Bardzo cieszymy się ze zdobycia certyfika-

tu, gdyż jest on potwierdzeniem na to, że 

spełniamy wysokie standardy w zakresie 

ochrony środowiska.

„Dobroczyńca Roku 2011” 
- jesteśmy w II etapie 

Decyzją Grupy Ekspertów spółka PBG zo-

stała zakwalifikowana do drugiego etapu 

Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2011” 

organizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce. 

W drugim etapie Kapituła Konkursu wybierze 

laureatów w kategorii „Strategiczne progra-

my Społecznego zaangażowania”, „Lokalny 

wymiar społecznego zaangażowania” oraz 

półfinalistów w kategorii „Współpraca firmy 

z organizacją pozarządową” oraz „Program 

wolontariatu pracowniczego”.

W dniu 16 stycznia br. złożyliśmy zgłoszenie 

w kategorii „Strategiczne programy Spo-

łecznego zaangażowania”, opisując 3 nasze 

CSR-owe projekty flagowe: Marsze Pamięci 

MEMORAMUS, współpracę z Ochronką Jurek 

oraz instalację trigeneracji.

Na początku kwietnia 2012 roku rozpocznie 

się głosowanie internetowe.

Gala Finałowa Konkursu, w trakcie której 

zostaną wręczone statuetki i dyplomy „Do-

broczyńcy Roku 2011”, odbędzie się w maju 

2012 roku.

Ochronka Jurek

W marcu 2012 r. ruszył program pn. „Poma-

gamy Jurkowi”, który polega na otoczeniu 

roczną opieką każdego z sześciorga wycho-

wanków Ochronki Jurek. Celem programu 

jest „kolorowanie” trudnego życia dzieci  

z „Jurka”, poprzez sprawianie im drobnych 

przyjemności, np. zakup upominków na 

urodziny czy imieniny; spełnianie innych, 

bieżących „małych-dużych” marzeń (na 

które dyrekcja Ochronki nie może sobie 

pozwolić) czy pomoc w zorganizowaniu 

wakacji. W akcję pomocy dzieciom włączyło 

się grono pracowników z Grupy Kapitałowej 

PBG oraz KRI. Za okazaną gotowość i chęć 

pomocy dziękujemy serdecznie w imieniu 

p. Marii Lichtańskiej (dyr. Ochronki) oraz jej 

podopiecznych. Jednocześnie informujemy, 

że jeszcze jedno dziecko – 16 – letnia Kasia 

czeka na swojego „opiekuna”. Jeśli ktoś 

chciałby włączyć się w naszą akcję, zapra-

szamy serdecznie (magdalena.kaniewska@

fundacjapbg.pl; tel. 781 440 106). 

Justyna Kowalczyk dopingowana 
przez Rafakowców

18 lutego w Szklarskiej Porębie po raz 

pierwszy odbyły się zawody o Puchar 

Prezesa RAFAKO w biegach narciarskich.  

W tym czasie, 17 i 18 lutego po raz pierwszy  

w Polsce odbyły się także zawody Pucharu 

Świata z udziałem Justyny Kowalczyk, której 

kibicowała liczna grupa Rafakowców.

Firma RAFAKO jest jednym ze sponsorów 

Justyny Kowalczyk. To właśnie sukcesy 

polskiej zawodniczki stanowiły inspirację 

do zorganizowania zawodów w biegach.

W 2011 roku organizowaliśmy w Kasinie 

Wielkiej zawody o Puchar Prezesa RAFAKO 

w slalomie gigancie. Rozmawialiśmy na ten 

temat z Justyną Kowalczyk, która zażarto-

wała, że prawdziwe narty to narty biegowe 

i zachęcała nas do uprawiania również tej 

dyscypliny. W tym roku nadarzyła się ku 

temu okazja. Po raz pierwszy były organi-

zowane w Polsce zawody Pucharu Świata 

w biegach. Postanowiliśmy zorganizować 

podwójną imprezę i połączyć kibicowanie 

Justynie Kowalczyk zbiegiem o Puchar Pre-

zesa RAFAKO - mówi Piotr Karaś, Dyrektor 

Biura Marketingu w RAFAKO S.A., pomysło-

dawca zawodów.

Rywalizacja o Puchar Prezesa RAFAKO odbyła 

się na Polanie Jakuszyckiej. Panie miały do 

pokonania 1300, panowie - 1950 metrów. 

Większość osób, które wzięły udział w zawo-

dach nigdy wcześniej nie próbowała swoich 

sił w narciarstwie biegowym. Trening pod 

okiem profesjonalisty oraz jego fachowe 

wskazówki okazały się jednak wystarcza-

jące. Zawody miały profesjonalną oprawę 

a uczestnicy mieli do dyspozycji sprzęt naj-

wyższej jakości. Najlepszy wynik osiągnął 

Tomasz Bartosik, drugie miejsce zajął Daniel 

Malisz, brąz wywalczył Algis Brusokas. Wśród 

pań najlepsza okazała się Gabriela Sobczyk, 

na drugim stopniu podium stanęła Halina 

Chadrian, na trzecim miejscu uplasowała 

się Danuta Cwynar.
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Rafał Damasiewicz
członek zarządu 
Hydrobudowa Polska

„Zdobyte kontrakty otwierają nam drogę 

do międzynarodowych rynków, takich jak 

Rosja, Arabia Saudyjska czy Katar, gdzie 

będą budowane stadiony, mi.in. w związku 

z mistrzostwami świata w piłce nożnej”.

czerwiec 2011   /   dla Eurobuild Central & Eastern Europe

Jacek Kucybała
kierownik budowy 
Hydrobudowa Polska

„Trzeba stadion pokazać Warszawiakom, 

Polakom, mamy być z czego dumni. Zor-

ganizowanie takiego dnia otwartego jest 

ciekawy także z punktu widzenia technicz-

nego. Możemy sprawdzić jak obiekt „za-

chowuje się” po przejściu 60-70 000 (osób) 

(ostatecznie stadion odwiedziło ok. 140 000 

osób). Przetestować można jak zachowują 

się różne elementy konstrukcji stadionu, 

krzesełka, kioski itp.”

02.10.2011 r.   /   Wielki Dzień Otwarty:

Jacek Przybylak
dyrektor budowy 
Hydrobudowa Polska

Na budowie Stadionu Narodowego odpo-

wiedzialny za roboty stalowe i za wszystkie 

roboty zewnętrzne. Człowiek o dużej odpor-

ności psychicznej we współpracy zarówno  

z Zamawiającym jak i z Konsorcjantem. 

Maciej Szcześniewski
zastępca kierownika budowy  
Hydrobudowa Polska

„Obserwowany przed chwilą pokaz to efekt 

naszej ciężkiej pracy, która rozpoczęła się 2 

lata temu, kiedy według projektu rozpoczęły 

się próby z oświetlenie. Wybierane zostały naj-

lepsze rozwiązania i oprawy oświetleniowe”.

27.08.2011  /  Big Light Show (prezentacja iluminacji stadionu)

Jerzy Ciechanowski
prezes Hydrobudowa Polska, złoty 
medalista Akademii Polskiego Sukcesu

 „Równolegle budowaliśmy trzy stadiony  

i naszym wrogiem numer 1 był czas. 

Drugim byli natomiast dziennikarze, którzy  

– nierzadko można było odnieść takie wra-

żenie – wręcz kibicowali, aby nam się nie 

udało. No cóż, nam się jednak udało”

28.01.2012 r. Wielka Gala Polskiego Klubu Biznesu, Kapituła Nagród 
Polskiego Klubu Biznesu przyznała Hydrobudowie Polska presti-
żowy tytuł „Firma Roku 2011” za szczególny wkład w realizację 
inwestycji związanych z przygotowaniem do EURO 2012 w Polsce. 

Piotr Laskowski
konsultant ds. konstrukcji stalowych  
PBG Technologia

„Największym utrudnieniem była pogoda 

– minus 20, czy 20 parę stopni – głównie 

ze względu na ludzi tu pracujących, mieli-

śmy tutaj kilka przypadków wychłodzenia 

organizmów, szczególnie na górze, gdzie 

trzeba było stać na małych platformach, 

gdzie nie ma ruchu”.

Przemysław Jurecki
zastępca kierownika budowy  
Hydrobudowa Polska

„Podczas budowy napotkaliśmy różnego 

rodzaju przeszkody, największą były warunki 

atmosferyczne – potężne ulewy, które wy-

mywały i podmywały konstrukcję”.

27.05.2010 r. – 604 dzień budowy

Piotr Cholewiński
kierownik robót, sekcja niecka 
Hydrobudowa Polska 

Odpowiedzialny za montaż krzesełek, barie-

rek i wszystkimi robotami towarzyszącymi 

znajdującymi się w niecce Stadionu.

Krzysztof Owczarczyk
kierownik budowy,  
Hydrobudowa Polska

To nie krasnoludki wybudowały   stadiony na EURO 2012,

lecz świetni fachowcy
Stadion budował wspaniały i zgrany zespół 
inżynierów, techników i robotników

Jacek Kucybała
kierownik budowy,  

Hydrobudowa Polska

Jacek Przybylak
dyrektor budowy,  

Hydrobudowa Polska

Maciej Szcześniewski
zastępca kierownika budowy,  

Hydrobudowa Polska

Jerzy Kasprzak
specjalista ds. konstrukcji stalowych  

i dokumentacji, Hydrobudowa Polska

Jerzy Ciechanowski
prezes Hydrobudowa Polska,  

złoty medalista Akademii Polskiego Sukcesu

Piotr Laskowski
konsultant ds. konstrukcji stalowych,  

PBG Technologia

Wiktor Piwkowski
prezes Polskiego Związku  
Inżynierów i Techników Budownictwa

„Środowisko budowlane odbierało jako 
niesprawiedliwe relacje mediów z budów 
obiektów na EURO 2012, które koncentrowały 
się głównie na niedociągnięciach. Pomija 
się natomiast fakt, że polscy budowlańcy 
z wielką fachowością wybudowali jedne z 
najpiękniejszych i najnowocześniejszych 
stadionów na świecie. To nie krasnoludki 
wybudowały te nowoczesne stadiony czy 
drogi, lecz świetni fachowcy”.

Rafał Damasiewicz
członek zarządu  

Hydrobudowa Polska

opracowanie  MARTA ABRASOWICZ  FUNDACJA PBG



Od redakcji:

Jeśli chcecie zobaczyć jak pięknie 

Stefan Nowak widzi to, co robił 

zapraszamy do budynku E, tam na 

parterze znajdziecie historyczne już 

fotografie pierwszych zadań 

naszej Firmy.

Grupa PBG  biuletyn   KWIECIEÑ  2012KWIECIEÑ  2012  biuletyn   Grupa PBG

12 

Jak długo Pan pracuje w naszej Firmie?

Od samego początku, właściwie od pierwsze-

go dnia, a nawet jeszcze wcześniej – znałem 

firmę Ojca Prezesa Jerzego – Pan Zygmunt 

Wiśniewski w tym czasie prowadził firmę 

produkującą piece gazowe… Przyglądałem 

się pracy Ojca, a pracować zacząłem u syna…

Prezes Jerzy Wiśniewski powiedział mi 

w 1994 roku:  – Stefan, zakładam własną 

firmę, chodź ze mną. No i poszedłem, no  

i warto było. Czułem to wtedy i wiem teraz.

Czy pamięta Pan pierwszą budowę?

Naturalnie. Pierwszą dużą budową była 

Stacja Redukcyjna 1 stopnia w Łubowie 

(w kierunku Gniezna). To była pierwsza 

duża realizacja spółki Piecobiogaz Sp. z o.o.  

i pierwsza faktura, i pierwsze zarobione 

pieniądze. Pamiętam, że za te pieniądze 

kupiliśmy pierwszą spawarkę i pierwszy 

samochód.

Dzisiaj często się zdarza, że jadąc gdzieś 

po kraju pokazuję mojej żonie stacje, które 

budowaliśmy. Na każdej trasie spotykamy 

nasze dawne budowy – już na początku 

istnienia naszej Firmy realizowaliśmy zadania 

w całej Polsce.

Budowaliśmy bowiem, nie tylko blisko Po-

znania (jak na przykład Stację Redukcyjną 

w Puszczykowie), ale też wykonywaliśmy 

prace na gazociągach na Śląsku (Twaróg 1  

i 2, obejście Lubińca). Już wtedy podej-

mowaliśmy się bardzo trudnych, odpo-

wiedzialnych i skomplikowanych zadań: 

moja brygada, 8 osób spawała 16 fitingów 

na gazociągach zasilających cały Śląsk!

Pięknie widzę to, co robię – to tytuł 
Pana pierwszej wystawy fotograficznej.  
Jak to się zaczęło?

Zawsze fotografowałem nasze budowy, 

traktowałem to przede wszystkim jako 

dokumentację naszych prac, a poza tym 

zawsze lubiłem robić zdjęcia. Taka dokumen-

tacja budowy jest ważna, zarówno dla nas, 

jak i dla inwestorów czy nawet studentów 

Politechniki. Kiedyś moje zdjęcia zobaczyła 

Iwona Bis, zaproponowała mi wystawę; 

okazało się, że „pięknie widzę to, co robię”, 

że zdjęcia stacji redukcyjnych czy też kopalni 

w Kościanie mogą pięknie pokazywać, to, 

co robiliśmy. A od początku istnienia naszej 

Firmy robiliśmy i robimy nadal piękne rzeczy. 

Co prawda stadionów już nie fotografuję, 

mam inne zadania, ale przecież wszyscy 

muszą przyznać, że nasze stadiony są piękne.

Przy tej pierwszej wystawie pamiętam 

takie zdarzenie: organizatorzy powiesili 

wszystkie moje zdjęcia do góry nogami! 

Powiedziałem, że zdjęcia przedstawiają 

układy zaporowo-spustowe reduktorów (to 

były zdjęcia z Kościana, gdzie robiliśmy 18 

stref przyodwiertowych) i w rzeczywistości 

tak nie mogłyby działać. Przekonali mnie 

jednak, że tak jest bardziej artystycznie…

Pięknie widzę to, co robię
Wywiad ze Stefanem Nowakiem

Jaki jest Pana przepis na dobrą pracę?

To, co robię od 1966 roku – czyli budowy 

związane z gazownictwem. Uwierzyłem 

Prezesowi Jerzemu Wiśniewskiemu i nigdy 

tego nie żałowałem. Każda nasza budowa 

jest inna, na każdej uczymy się czegoś 

nowego i każdą staramy się wykonać jak 

najlepiej. Chciałbym przypomnieć, że za nami 

zawsze szła opinia, że jesteśmy dokładni, 

szybcy, stosujemy innowacyjne metody, a 

inwestorzy są zadowoleni.

Nie przeczę, czasem pracowaliśmy od rana 

do wieczora, w bardzo trudnych warunkach, 

w deszczu, zimą, tak jak prace w Sławoborzu. 

Pamiętam jak burmistrz Sławoborza do końca 

nie wierzył, że uda nam się zapalić znicz – ale 

– chyba nie muszę mówić, że daliśmy radę  

i znicz zapłonął.

Zresztą nawet jak robiliśmy tylko prefabrykacje 

(wtedy jeszcze w warsztacie na Truskawieckiej), 

to nikt czasu pracy nie liczył, było to więcej niż 

8 godzin, ale robota musiała być wykonana.

Co Panu daje satysfakcję?

Długo można wymieniać. Nasza innowa-

cyjność zaczęła się już na początku, naj-

pierw stosowaliśmy reduktory IGA, bardzo 

opracowanie  JOANNA SKA£UBA  FUNDACJA PBG

szybko jednak na tej bazie stworzyliśmy 

własne stacje redukcyjne. Jestem dumny, 

że korzystaliśmy z nawaniacza knotowego 

mojego pomysłu.

Poza tym „szefowałem” 5 naszym brygadom, 

szkoliłem ludzi, ale też zawsze mogłem 

na nich liczyć. Pracowałem z Czesiem 

Maciejczakiem i Rafałem Majtczakiem, 

uczyłem Rafała Filipiaka i wielu innych, 

wartościowych ludzi.

A jaki jest Stefan Nowak prywatnie?

Moja żona zawsze we mnie wierzyła, tak, 

jak ja wierzyłem w to, co robię - wytrzymała 

ze mną, co cieszy tym bardziej, że jak to  

w życiu bywa – nie zawsze jest łatwo.

Oczywiście muszę się pochwalić moim 

stanowiskiem wiceprezesa w Kole Węd-

karskim „Merlin” przy PBG, choć największą 

satysfakcję dało mi złowienie 8- kilogra-

mowego karpia w Janikowie. Zresztą „kije” 

zawsze wożę w samochodzie tak, jak wielu 

kolegów z brygad – wędkowanie jest po 

prostu naszym wspólnym hobby. 

Dziękuję za rozmowę

Joanna Skałuba Fundacja PBG

   WYWIAD RZEKA



Kontrakt w Opolu

Przełomowy moment dla RAFAKO

Pewnie za kilka lat 15 lutego 2012 r. będzie dniem przełomu w polskiej energetyce - zapo-
wiada Wiesław Różacki, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu RAFAKO S.A. Tego dnia podpi-
sana została umowa na realizację największej w Polsce inwestycji w branży energetycznej. 
Kontrakt ma wartość ok. 11,5 mld zł brutto.

Przedmiotem umowy jest budowa dwóch bloków dla 

PGE Elektrowni Opole. Każdy z nich będziemiał moc 

900 MW i sprawność min. 45,5 proc. netto. Bloki będą 

spełniały wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu 

ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umoż-

liwią eksploatację z niską emisyjnością CO2. Bloki będą 

realizowane w formule „pod klucz”.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm  RAFAKO, Polimex-

-Mostostal i Mostostal Warszawa.

RAFAKO, jako lider, będzie odpowiadać za koordynację 

całej inwestycji. Raciborska spółka dostarczy także 

technologię związaną z wyspą kotłową. Będzie to jej 

bezpośredni wkład w realizację tego historycznego 

kontraktu. -  Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat Polska 

ma szansę być dystrybutorem a nie tylko konsumentem 

technologii i to technologii z najwyższej półki. Ogromnie 

się cieszymy, że RAFAKO jest firmą, która współtworzy 

taką przemianę - mówi Wiesław Różacki. W polskiej 

energetyce nie było jeszcze tak dużej inwestycji. - Dzięki 

temu kontraktowi nie będzie już można pominąć RAFAKO 

w planach i strategiach rozwojowych firm energetycznych 

całej Europy - dodaje Wiesław Różacki.

Wiceprezes Krzysztof Burek jest przekonany, że umo-

wa na budowę bloków w opolskiej elektrowni będzie 

pierwszym projektem z cyklu dużych inwestycji. - RAFAKO 

jest również zainteresowane udziałem w inwestycjach 

z zakresu energetyki gazowej, a także w projektach 

związanych z modernizacjami już istniejących obiektów. 

Jestem przekonany, że sukces, jakim jest podpisanie 

tego kontraktu nam w tym pomoże. RAFAKO posiada to, 

co na rynku jest potrzebne, czyli kompetencje, technologie i doświadczenie - mówi 

Dyrektor ds. Handlowych i Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

Oferta konsorcjum firm z RAFAKO na czele została wybrana w połowie listopada 

ubiegłego roku. Konkurencyjna oferta, złożona przez konsorcjum firm Alstom 

Power Polska i Alstom Power Systems ze względów formalnych została odrzu-

cona najpierw przez PGE a następnie, 11 stycznia, także z przyczyn formalnych, 

przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W związku z zaistniałą sytuacją 15 lutego podpisano także porozumienie  

i aneks do Umowy ograniczające ryzyka stron związane ze skargą, jaką konsor-

cjum Alstom złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz związane z wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W imieniu RAFAKO umowę podpisali Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny - Wiesław 

Różacki oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych - Krzysztof Burek. Na uroczystości 

obecni byli również m.in. Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO, 

Alfred Seń  -  Dyrektor ds. Bloków na Parametry Nadkrytyczne, kierujący zespołem 

przygotowującym zwycięską ofertę oraz Piotr Karaś - Dyrektor Biura Marketingu.   

Z racji wagi tej inwestycji dla gospodarki polskiej jak i firmy PGE S.A, największego 

producenta energii w Polsce, niezależnie od przedstawicieli zarządu PGE Elektrowni 

Opole S.A., obecni byli również szefowie spółek nadrzędnych PGE Górnictwo i Ener-

getyka Konwencjonalna S.A. oraz spółki matki - PGE S.A.

Moment podpisania umowy – na zdjęciu przedstawiciele firm realizujących kontrakt oraz inwestora
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   PRZEŁOMOWY MOMENT DLA RAFAKO



Wesołego Alleluja
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MEMORAMUS   

MEMORAMUS
Kwietniowe Marsze Pamiêci

Ide¹ Stowarzyszenia jest ocalanie pamiêci  

o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny 

œwiatowej, pomoc Polonii a tak¿e nawi¹zanie 

wzajemnych kontaktów m³odych ludzi z Polski 

i krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. 

Jednym z dokonañ MEMORAMUSa jest 

organizacja corocznych wyjazdów poznañskiej 

m³odzie¿y do Katynia oraz wspólny Marsz 

Pamiêci z m³odzie¿¹ rosyjsk¹ dla oddania 

ho³du polskim i rosyjskim ofiarom komuni-

stycznych zbrodni.

Marsze Pamiêci (w tym roku odbêdzie siê 

VI Marsz Pamiêci) organizowane przez Me-

moramus czyli kultywowanie pamiêci ofiar 

Zbrodni Katyñskiej, to przede wszystkim 

piêkny przyk³ad programu edukacyjnego,  

w którym bierze udzia³ 12 szkó³ z Poznania  

i Wielkopolski oraz 8 szkó³ z Rosji i Ukrainy. 

Program uczy m³odzie¿ polsk¹ oraz uczniów  

z zaprzyjaŸnionych szkó³ rosyjskich i ukraiñskich 

poznawania historii poprzez konkretne 

doœwiadczenia w miejscach pamiêci. Uczy 

budowania odpowiedzialnych postaw oraz sza-

cunku do tych, którzy tworzyli nasz¹ historiê. 

Stowarzyszenie Memoramus rozwija swoj¹ 

dzia³alnoœæ z inicjatywy Wincentego Dowojny, 

prezesa Zwi¹zku Sybiraków, wspó³dzia³a z Na-

rodowym Centrum Kultury oraz Kuratorium 

Wydzia³u Oœwiaty w Poznaniu - Wydzia³em 

Kszta³cenia Wychowania i Opieki.

PBG od wielu lat wspiera to Stowarzyszenie, 

którego dzia³alnoœæ bliska jest wartoœciom 

przez nas wyznawanym, równie¿ i w tym roku 

pomagamy: tym razem Fundacja PBG wspiera 

organizacjê tego niezwyk³ego wydarzenia.

Warto przypomnieæ, ¿e misj¹ naszej Fundacji 

jest nie tylko inspirowanie i wspieranie, ale tak¿e 

uczestnictwo w kreowaniu  jak najlepszego 

wizerunku i to¿samoœci naszej dzisiejszej 

rzeczywistoœci, wzbogacaj¹c j¹ nieustannie  

o wartoœci, które nios¹ takie w³aœnie dzia³ania 

na rzecz  m³odego pokolenia.

Wiêcej informacji znajdziecie:

http://memoramus.org.pl/

Grupa młodzieży w Katyniu

Stowarzyszenie Wspó³pracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu powsta³o 
wiosn¹ 2006 roku w wyniku nawi¹zania bliskiej wspó³pracy szeœciu poznañskich 
szkó³ z przedstawicielami Rodziny Katyñskiej i Zwi¹zku Sybiraków. 

tekst  BARBARA ZATORSKA  STOWARZYSZENIE MEMORAMUS, LIDIA PRÊTKA  FUNDACJA PBG
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Moja przygoda z paralotniarstwem rozpoczê³a siê w szkole œredniej. Klaso-

wy wyjazd z Janem Borowiczem na Górê Szybowcow¹ ko³o Jeleniej Góry  

i pierwsze loty na ma³ej wysokoœci. Od tej pory chodzi³em „z oczami utkwio-

nymi w niebo”. Wydawa³o nam siê, ¿e lataliœmy tak wysoko, ¿e widaæ niemal 

krzywiznê ziemi a oderwaliœmy siê nieco ponad wierzcho³ki drzew.

Po kilkunastu latach zdecydowa³em siê spróbowaæ na powa¿nie. Ju¿ jako doros³y cz³owiek, m¹¿ 

i ojciec, odnalaz³em kontakt do Janka na stronie internetowej i zapisa³em siê na kurs. Szkolenie 

teoretyczne, pierwsze loty wysokie na 300 metrów. Do dziœnie potrafiê sobie przypomnieæ jak 

lecia³em. Pokornie s³uchaj¹c przez krótkofalówkê poleceñ instruktora, niczym zdalnie sterowany 

wykona³em zwrot i podejœcie do l¹dowania. Z niek³aman¹ dum¹ wykona³em wreszcie lot bez 

instrukcji, samodzielnie. Satysfakcja z mo¿liwoœci decydowania o tym jak lot bêdzie wygl¹da³, 

jak podejœæ i jak dobrze wyl¹dowaæ jest nie do opisania.

Szkolenie paralotniowe podzielone jest na trzy etapy. Dwa pierwsze pozwalaj¹ na z³o¿enie eg-

zaminu pañstwowego i uzyskanie œwiadectwa kwalifikacji. Trzeci etap to prawdziwe latanie. 

Wyjazd w wysokie góry. W moim przypadku by³a to Monte Grappa we W³oszech. Latanie w 

takim miejscu to materia³ na osobn¹ opowieœæ. Powiem tylko, ¿e zmierzenie siê z wysokimi 

„Jeœli raz posmakowa³eœ latania, bêdziesz ju¿ 
zawsze chodzi³ z oczami utkwionymi w niebo; bo 
tam by³eœ i zawsze bêdziesz chcia³ tam wróciæ”. 
Cytat przypisywany Leonardowi da Vinci 
inspiruje i okreœla wszystkich pasjonatów latania. 

Kontakt z grup¹ ludzi,  
z którymi dzieli siê pasj¹, 
wymienia doœwiadczenia, 
s³ucha tych m¹drzejszych  
i doradza tym œwie¿ym... 

górami, nauka wykorzystywania rozmaitych 

pr¹dów powietrza pozostawia niezapomniane 

wra¿enia. Widoki zapieraj¹ dech, a ka¿dy lot, 

mimo, ¿e trwa nawet piêæ godzin, wydaje siê 

za krótki.

Paralotniarstwo to jednak nie tylko latanie 

swobodne lecz równie¿ stosowanie napêdów. 

To jak jazda na motocyklu w trzech wymia-

rach. Aby tego doœwiadczyæ wcale nie trzeba 

szkoleñ z podstaw aerodynamiki, mechani-

ki lotu, meteorologii. Mo¿na zg³osiæ siê do 

Poznañskiej Szko³y Latania na Paralot-

niach i za 150 z³ polecieæ… z instruktorem oczywiœcie. Coœ mo¿e na ten temat 

powiedzieæ Grzegorz Bacik i Pawe³ Grzeœkowiak, którzy w ramach prezentu  

z okazji rozstania siê ze stanem kawalerskim otrzymali od kolegów z DKJ-tu bilety.

Paralotniarstwo to nie tylko (a¿) latanie. To kontakt z grup¹ ludzi, z którymi dzieli siê pasj¹, 

wymienia doœwiadczenia, s³ucha tych m¹drzejszych i doradza tym œwie¿ym. S¹ to równie¿ wspól-

ne wyjazdy w miejsca, gdzie mo¿na d³ugo „wisieæ” w powietrzu, robiæ dalekie przeloty. Ka¿dy 

lot jest trochê inny i podczas ka¿dego mo¿na nauczyæ siê czegoœ nowego. Czasem przyroda jest 

³askawa i pozwala spokojnie napawaæ siê widokami, lecz czasem wymaga ogromnego skupienia 

i podejmowania w³aœciwych decyzji.

Czy paralotniarstwo jest bezpieczne? Tak. Jak mówi instruktor po zakoñczeniu szkolenia „teraz 

nadszed³ najniebezpieczniejszy etap – powrót samochodem do domu”. Do zobaczenia w powietrzu!

Od redakcji:

Krzysztof jest kierownikiem DziałuKontroli 
Jakości i LBN.  Prosił naszą redakcję, aby oprócz 
Jego relacji umieścić specjalne podziękowania 
dla rodziny za cierpliwość i zrozumienie, a dla 
panów Jana Borowicza i Jana Masztalskiego 
z Poznańskiej Szkoły Latania na Paralotniach 
za zarażanie pasją,co niniejszym czynimy.

Jeśli zaś ktoś pragnie poznać ten fascynujący 
świat, prosimy o kontakt z Krzysztofem! 

   LUDZIE Z PASJĄ

tekst  KRZYSZTOF FILIPIAK  PBG TECHNOLOGIA
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Zdrowie
najważniejsze!

Nasi pracownicy  
wiele daj¹  

od siebie…

Zachęcamy naszych pracowników do skorzystania z tej 

specjalnie wynegocjowanej propozycji; dla przypomnie-

nia w jej ramach mamy następujące zakresy świadczeń:

1.  Pogotowie Ratunkowe 

2.  Opieka podstawowa 

3.  Wszyscy specjaliści 

4.  Fizjoterapia BO 

5.  Profilaktyka osobista - szczepienia przeciwko grypie 

6.   Opieka w miejscu zachorowania nielimitowana 

ze wskazań medycznych

Szczegóły oferty znajdziecie w BV

http://bvortal/article/show/id/6793 

Nie na wszystko mamy w życiu wpływ. Jednak to, na 
co mamy, powinniśmy brać w swoje ręce. Zachęcamy 
zatem do skorzystania z opieki medycznej oferowanej 
przez najlepszych specjalistów z całej Polski.

W tej chwili nasi Pracownicy mogą skorzystać ze specjalnie  
wynegocjonowanej dla Grupy PBG jednej z 3 opcji:

1.  opieka dla pracownika – zgłaszamy się do pakietu pojedynczego w cenie 

61 PLN miesięcznie (cena bez negocjacji to od 145 zł do 310 zł)

2.  opieka dla pracownika z rodziną – zgłaszamy się do pakietu rodzinnego 

w cenie 159 PLN miesięcznie

3.  opieka dla osoby powiązanej z pracownikiem w wieku do 8 lat – zgłaszamy 

do karty Senior w cenach 97 PLN miesięcznie za kartę pojedynczą, 182 PLN  

miesięcznie za kartę partnerską (karta partnerska obejmuje dwie osoby  

w wieku do 85 lat)

Dla porównania ceny bez negocjacji, dla klientów poza Grupą 
PBG kształtują się następująco: 

Kobiety: od 170 zł do 310 zł miesięcznie 

Mężczyźni: od 145 zł do 255 zł miesięcznie 

Przedstawiona oferta będzie obowiązywała w przypadku zgłoszenia  

min. 200 Pracowników Grupy PBG. 

Podczas spotkań pracowniczych mieliśmy okazję w ankietach napisać, co jest dla nas ważne 
i jakie mamy oczekiwania względem naszego pracodawcy. Grupa osób wspomniała o pry-
watnej opiece medycznej, ponieważ wszyscy wiemy, jak kosztowna jest profilaktyka i leczenie. 

tekst  KATARZYNA NACZYÑSKA  PBG SA

Akcja Krew, 5 października 2011
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   BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW 

Stały element Spotkań 
Informacyjno-Szkoleniowych
w Grupie PBG
Badanie satysfakcji pracowników GK PBG to standard. Rozwój Grupy Kapitałowej spowo-
dował, że badamy potrzeby pracowników w wielu naszych spółkach. 

Głównym celem badania jest określenie satysfakcji zawodowej pracowników 

Grupy PBG, czyli poznanie nastrojów związanych z codziennie wykonywaną 

pracą, poziomu zaangażowania i identyfikacji z organizacją, oczekiwań i potrzeb. 

Regularnie przeprowadzane badanie daje możliwość przedstawienia pełnego, 

wieloaspektowego obrazu firmy, odzwierciedlającego rzeczywistą atmosferę 

pracy w przedsiębiorstwie. Skrupulatnie opracowane wyniki badania stanowią 

źródło wiarygodnej informacji dla najwyższego kierownictwa. Zarząd z uwagą 

przygląda się opinii pracowników na temat warunków pracy, świadczeń socjalnych, 

potrzeb szkoleniowych, kultury organizacyjnej firmy, systemu wynagrodzeń, 

systemu premiowania, możliwości rozwoju zawodowego. Następnie respektując 

potrzeby pracowników krok po kroku na nie odpowiada. 

Cenna informacja wypływająca z przedstawionych wniosków jest taka, 
że pracownicy utożsamiają się z naszą Grupą.  Jest to niewątpliwie dobry 
fundament, by razem stawiać czoła trudnym wyzwaniom, jakie dyktuje 
obecnie rynek. Pracownicy dokładający codziennym wysiłkiem i dobrze 
wykonaną pracą cegiełkę do sukcesu całej GK PBG są niezastąpionym 
kapitałem na przyszłość.

28%
72%

72% pracowników PBG SA korzysta ze świadczeń socjalnych.

Spośród badanych pracowników PBG Technologia najwięcej osób czuje, że poprzez 
swoją pracę wpływa na sukces  firmy, grupa ta stanowi 86% osób, z czego 41% 
odpowiedziało zdecydowanie tak i 45% raczej tak.

1.  Statystycznie około 70% badanych pracowników spółek 
korzysta ze świadczeń socjalnych proponowanych przez 
spółki. Najczęściej pracownicy korzystają z dofinansowania 
do nauki języków obcych, karnetów Benefit System oraz 
wyjazdów integracyjnych. Z kolei najczęściej zgłaszaną 
przez pracowników potrzebą jest możliwość korzystania 
z dodatkowej opieki medycznej. 

2.  Pracownicy są zadowoleni z poziomu, jakości i ilości do-
starczanych informacji o bieżącej działalności spółki. Jako 
najbardziej wiarygodne i szybkie medium dostarczania 
wiadomości wskazują BVortal. 

3.  Dobrze oceniany jest także biuletyn korporacyjny spółki. 
Więcej informacji znajdziecie w „Ogniwie” nr 4 z listopada 2011

4.  Na pytanie „Czy czujesz się doceniony w pracy” zdecydowa-
na większość respondentów odpowiadała: zdecydowanie 
tak lub raczej tak. Obok czynnika finansowego, który we-
dług pracowników motywuje ich do wydajniejszej pracy 
wskazali również dobrą atmosferę w pracy oraz możliwość 
samorealizacji. 

5.  Pracownicy GK PBG mają poczucie, iż swoją codzienną 
pracą przyczyniają się do sukcesu swojej firmy. Zdecydo-
wana większość udzieliła odpowiedzi zdecydowanie tak 
lub raczej tak na to pytanie.

Szczegółowe omówienie badania za rok 2011  
przedstawimy na SiS-ach, natomiast poniżej  
kilka kluczowych informacji. 

zdecydowanie tak

zdecydowanie nie
brak odpowiedzi

raczej tak

raczej nie
nie wiem, trudno powiedzieć

tak
nie

opracowanie  JOANNA JANUSZEWSKA  FUNDACJA PBG
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Fundamentem naszej Firmy są LUDZIE 

Najbezpieczniejsza Brygada to DT-6!

Żadna firma nie osiągnie swoich celów bez odpowiedniej organizacji i procesów wewnętrz-
nych oraz wystarczających zasobów materialnych. Ale bez odpowiednio wykwalifikowanych, 
odpowiedzialnych czyli wartościowych pracowników firma nie jest w stanie realizować 
swojej strategii. 

Od początku istnienia naszej Firmy ludzie ją tworzący (a więc zarówno  

Prezes, jak i pomagający mu pracownicy) stanowią najważniejszy, 

najcenniejszy nasz kapitał.

W tym numerze cytujemy słowa  Wiktora Piwkowskiego, Prezesa 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa: „to nie 

krasnoludki wybudowały te stadiony czy drogi, lecz świetni fachowcy”. 

Tym razem przedstawimy naszych świetnych fachowców od innej 

strony, to nie są krasnoludki, lecz pracownicy, których ludzką twarz 

pokazujemy poniżej.

Nasze brygady: DT-6, DT-8 i DT-3 to laureaci konkursu „Bezpieczna 

Brygada”. Przypomnijmy, że w konkursie tym brały udział wszystkie 

brygady wykonawcze spółki PBG Technologia. Pod uwagę brane były 

m.in. przeglądy BZŚ, meetingi BZŚ, listy kontrolne czy terminowość 

wykonywanych badań lekarskich. Celem konkursu było promowa-

nie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy  

i ochrony środowiska wśród brygad wykonawczych.

W Zespole Rozrachunków z Pracownikami w Centrum Usług Księ-

gowych pracują same kobiety, lecz jak przekonacie się czytając 

nasze charakterystyki – nasze dziewczyny są równie sympatyczne 

jak nasi chłopcy!

Zapraszam do lektury!

1.  Adam Bielecki 
Monter spawacz – spokojny, opanowany podczas pracy, bardzo 

koleżeński i lubiany przez kolegów. Posiada talent majsterkowicza /

złota rączka/. Jego zainteresowania to modelarstwo, grzybobranie, 

szachy, piłka nożna.

2.  Bolesław Burda 
Monter spawacz – koleżeński, słucha poleceń i stara się je poprawnie 

wykonywać, nie stroni od żadnej pracy. Jego hobby to: wędkarstwo, 

sport, siłownia, dobra muzyka zwłaszcza ludowa, modelarstwo. 

3.  Rafał Cielemędzki 
Monter spawacz – pracowity, każdy większy ciężar jest na jego gło-

wie, dobry spawacz, posiada uprawnienia na koparko-ładowarki i w 

potrzebie jest wykorzystany. Jego zainteresowania to: podnoszenie 

ciężarów, siłownia, jazda rowerem, dobry film, kulturystyka, lubi 

dobre markowe wino.

4.  Bogdan Dziurdzia 
Brygadzista – konsekwentny w działaniu, dobry organizator, kole-

żeński – trzeba siada na koparko-ładowarkę, innym razem na Mana. 

Jego zainteresowania to: dobry film, podróże, piłka nożna, lubi bawić 

towarzystwo dobrymi śląskimi kawałami.

5.  Edward Furgała 
Monter spawacz – bardzo pracowity, koleżeński, sumienny, nie 

ma zadania które sprawi mu problem, dba o sprzęt. Jego hobby to: 

odpoczynek przy lekkiej muzyce, spacer, wędkarstwo, pływanie, 

piłka nożna.

6.  Józef Furgała 
Brygadzista – dokładny, dobry w dokumentacji technicznej, zorgani-

zowany, sumienny. Jego hobby to: dobry film, spacer, grzybobranie, 

wędkowanie, jazda na rowerze, odpoczynek na działce, sport, po 

pracy dobre piwko.

opracowanie  JOANNA SKA£UBA  FUNDACJA PBG

7.  Stanisław Furgała 

Monter operator – zdyscyplinowany, koleżeński, pracowity, pracuje 

na wielu frontach tzn. trzeba to na koparce, innym razem jedzie 

samochodem, a jeszcze innym szlifuje i przygotowuje do spawania. 

Jego hobby to: pływanie, praca na działce, sport, ćwiczenia siłowe, 

lubi dobre piwko. 

8.  Artur Kornaga 
Monter spawacz – dobry spawacz, spokojny i opanowany, koleżeński, 

dobrze współpracuje w kolektywie. Jego hobby to muzyka, sport, 

jazda na rowerze. 

9.  Józef Kozak 
Magazynier monter – zdyscyplinowany, wspaniały organizator 

magazynu, najmłodszy pracownik w brygadzie a już dał się poznać 

jako wspaniały kolega. Jego hobby to: zbieranie grzybów /zna je 

bardzo dobrze/, wspaniały działkowiec, dobry film, spacery po górach.

10.  Adrian Krzanowski 
Monter spawacz – zna dobrze rysunek techniczny, koleżeński, zawsze 

polecenie przełożonego wykonuje pozytywnie i bez oporów, sumienny. 

Jego hobby to: długie spacery po górach w zakątku Ustronia i Wisły, 

nie stroni w weekendy od zmrożonego piwka, sport, wędkowanie.

11.  Ryszard Kulas 

Kierownik brygady  - Jego hobby to: odpoczynek na działce, sport, 

dobry film, spacer po górach.

12.  Roman Łaskarzewski
Spawacz – jeden z najlepszych i najstarszych spawaczy, koleżeński, 

operatywny, lubi czystość, ład, porządek. Jego hobby to: sport, 

grzybobranie, w wolnych chwilach z każdego kawałka rury potrafi 

coś niepowtarzalnego zrobić – druga złota rączka.

13.  Krzysztof Myśliwiec
Spawacz – uchodzi za najlepszego spawacza, posiada wiele upraw-

nień,  odważny, konkretny w działaniu. Jego hobby to: wędkarstwo, 

dobre samochody, sport, w wolnych chwilach komputer a po pracy 

zimne piwko.

14.  Zbigniew Nowik-Nowicki
Monter – stażem i wiekiem  młody pracownik, ale już można powie-

dzieć że jest pracowity, sumienny, nigdy nie odmówi żadnej pracy, 

zdobył uprawnienia spawalnicze i jest ujęty na inną metodę. Jego 

hobby to: sport, kulturystyka,  po pracy chodzi na siłownię, dobry film.

15.  Jerzy Rybicki
Monter – zdyscyplinowany, sumienny, świetny fachowiec w mon-

terce, duże doświadczenie zwłaszcza w instalacjach ciepłowniczych 

i wodnych. Jego hobby to:  wędkarstwo /ostatnio złowił dużych 

rozmiarów paletę leżącą na dnie stawu, a myślał że ciągnie dużych 

rozmiarów suma/, sport, zbieranie grzybów.

16.  Przemysław Sobestjański
Jeden z młodych wiekowo i stażem pracownik, koleżeński, zapowiada 

się na dobrego spawacza. Jego hobby to: sport, jazda na motorach, 

po pracy siłownia i ćwiczenia.

17.  Marek Tamaka
Monter – koleżeński, świetny monter zna dobrze rysunek techniczny. 

Jego hobby to: fotografowanie /potrafi w wolnych chwilach zrobić 

dużo zdjęć np. motylowi/, sport, komputer, wędkarstwo. 

BRYGADA DT-6      FUNDAMENTEM SĄ LUDZIE
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Krótki opis Brygady DT-8 Brygada wykonawcza DT-3

BRYGADA DT-3      BRYGADA DT-8

1.  Janusz Szymański – dla przyjaciół  JACHU
W Grupie pracuje od 13 lat, obecnie na stanowisku spawacza. Zaintere-

sowania sport i wędkarstwo. Wolne chwile spędza z żoną i córką Mają.

2.  Włodzimierz Kowalewski – dla przyjaciół  DODA 

W Grupie od 7 lat. W tym okresie rozwinął swoje umiejętności jako 

spawacz. Aktywny sportowo, gra w tenisa ziemnego i piłkę nożną.  

W wolnych chwilach wędkuje. Jest ojcem dwójki dzieci Sylwii i Jakuba.

3.  Karol Węcławek – dla przyjaciół  GLIZDA  
W Grupie firm od 15 lat, brygadzista z dużym poczuciem humoru. 

Jego zainteresowania to sport i wędkarstwo. Wolne chwile spędza 

z rodziną: żoną Sylwią oraz z dziećmi Dawidem i Agatą.

4.  Grzegorz Jazdończyk – dla przyjaciół  DZIADEK  

Do grona pracowników firmy dołączył w 2005 roku i od tamtego czasu 

stale utrzymuje wesołą atmosferę w brygadzie. Ceniony jako starszy 

kolega i dobry instalator. Zainteresowania to sport i wędkarstwo. 

W wolnych chwilach rodzinnie spędza czas przy grillu na działce.

5.  Robert Glapiak – dla przyjaciół  WITEK  

Nazywany Witkiem wstąpił w szeregi zespołu w 2008 roku. Przez 

ten krótki czas stażu nabył dużą wiedzę związaną ze specyfiką prac  

w grupie firm PBG. Wesoły i zawsze uśmiechnięty. Jego zaintereso-

wania to sport i motoryzacja. W wolnych chwilach z rodziną łapie 

świeże powietrze leśne poza granicami miasta.

6.  Krzysztof Marciniak – dla przyjaciół  WARYNA
Spawacz zatrudniony w firmie w 2004 roku. Pracujący na niejednym 

kontrakcie. Interesuje się mechaniką samochodową i rowerową. 

Człowiek stale inwestujący w LOTTO z pozytywnymi skutkami. 

Ojciec Marcina i Marii.

7.  Robert Hauke – dla przyjaciół  DELIKAT  
Zatrudniony na stanowisku spawacza od 2003 roku. Dzienniki 

spawania to jego specjalność. Człowiek interesujący się sportem  

i głośną muzyką szarpidrutów na estradzie. Wolne chwile spędza 

na spacerach z rodziną

8.  Radosław Zienkiewicz – dla przyjaciół  DZIK  

W firmie zatrudniony od 6 lat. Samodzielny monter w pracy , po - 

piroman. Interesuje się militariami i niewybuchami. Wolne chwile 

hucznie spędza na imprezach.

9.  Adam Łysek – dla przyjaciół  KOREK  
Pracownik z czternastoletnim stażem, przejęty z działu transportu. 

Specyficzna siła spokoju. Człowiek patrzący na świat przez pryzmat 

sztuki jaka go otacza. Wolne chwile spędza w siodle lub na swojej działce.

10.  Michał Mucha – dla przyjaciół  OWAD 

W Grupie firm pracuje od 6 lat. Interesuje się motoryzacją. Wolne 

chwile spędza z rodzina na spacerach w rodzinnej miejscowości. 

Jest ojcem dwójki dzieci Kacpra i Aleksandry.

11.  Rafał Filipiak – dla przyjaciół  FILIP 
Zatrudniony od 1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika robót. 

Uczetniczy w rozwoju firmy przez wszystkie lata , wraz z wdrażaniem 

coraz to nowszych technologii. Prywatnie interesuje się lotnictwem 

cywilnym i podróżami. Ojciec dwójki dzieci, Weroniki i Bartosza.

1. Mikołaj Zdrojowy – lat 45 kawaler
Prace w firmie rozpoczął w 2004 r. stanowisku montera. Następnym 

etapem w pracy zawodowej było uzyskanie uprawnień spawalniczych 

i praca na tym stanowisku. Obecnie w brygadzie pełni funkcje bryga-

dzisty. W wolnych chwilach lubi posłuchać dobrej muzyki rockowej. 

Zbieranie grzybów i spacery po lesie to dobry relaks dla duszy. A dla 

ciała preferuje dobre piwko.

2.  Roman Rejmaniak – lat 39 żonaty 

Zatrudniony w firmie od 2005 r. na stanowisku spawacza. W bry-

gadzie bardzo ceniony fachowiec. Posiada bardzo duże doświad-

czenie zawodowe. Spawanie ma opanowane do perfekcji. W czasie 

wolnym lubi powędkować. Interesuje się boksem oraz militariami,  

a w szczególności bronią palną.

3.  Jakub Kubaczyk – lat 24 kawaler (do wzięcia)
Do firmy trafił w 2007 r. Pracę rozpoczął jako monter. Podnosząc 

swoje kwalifikacje ukończył kurs spawalniczy. Na obecnym etapie 

pracy zajmuje stanowisko spawacza. Jego ambicją jest poszerzenie 

obecnych uprawnień oraz metod spawania. Zainteresowania to sport 

we wszystkich jego aspektach. Lubi pograć w piłkę nożną oraz zajęcia 

na siłowni. Kibicuje Lechowi i Barsie.

4.  Cezary Rzeźnik – lat 40 żonaty  

Decyzje o pracy w firmie podjął w 2004 r. Stanowisko monter, operator, 

kierowca, wymaga wszechstronności, precyzji i odpowiedzialności. 

Manewrowanie i operowanie MANEM nie sprawia mu żadnej trudności, 

to jeden z najlepszych operatorów w FIRMIE. Prywatnie lubi sport,  

a w szczególności piłkę nożną, skoki narciarskie to druga jego pasja.

5. Andrzej Jarka – lat 48 kawaler (z odzysku)  
Zatrudniony od 1998 r. na stanowisku spawacza. Najdłuższy staż 

pracy w brygadzie. Posiada bardzo szeroki zakres uprawnień spa-

walniczych. Do brygady trafił po reorganizacji. Wykazuje się dużym 

doświadczeniem zawodowym. ”Na nie jednej robocie zjadł zęby”

Jest czynnym wędkarzem. Interesuje się motoryzacją.

6.  Michał Klapa – lat 27 żonaty
Swoją przygodę z firmą rozpoczął w 2007 r. na stanowisku montera, 

operatora i kierowcy. Jest „młodszą wersją” swojego kolegi Cezarego. 

Cechuje się dużym spokojem i opanowaniem. Są to cechy niezbędne 

do pracy na tym stanowisku. Przy boku starszego kolegi nabiera do-

świadczenia i umiejętności które przydadzą się w trudnych momentach.

Interesuje się sportem (piłka nożna, tenis ziemny).

7. Marek Barczak – lat 32 kawaler 
Przyjęty do firmy w 2008 r. na stanowisko spawacza. W trakcie pracy  

w PBG poszerzył zakres swoich uprawnień i metod spawania, co pozwala 

mu być wszechstronnym spawaczem. Same uprawnienia to nie wszyst-

ko, dlatego chętnie słucha rad starszych kolegów i ceni sobie ich rady.

8. Czesław Maciejczak – lat 49 żonaty 

Pracuje w Firmie od 12 lat tj.od 2000 r. Trafił do brygady DT-3 pro-

wadzonej przez kierownika S.Nowaka, gdzie zajmował stanowisko 

spawacza, w późniejszym czasie został brygadzistą. Po odejściu na 

zasłużoną emeryturę kierownika S.Nowaka, pełni funkcje kierownika 

robót. Zainteresownia to głównie sport i podróże. Preferuje sport 

czynny: granie w piłkę nożną, tenis, jazdę na rowerze. A po wysiłku 

chłodzi się zimnym piwkiem.
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Same „KOBITKI“! 

Dział rozrachunków z pracownikami wchodzi w skład Centrum Usług Księgowych, który 
mieści się w Wysogotowie. Do zadań działu należy kontrola rozrachunków z pracownikami 
czyli księgowanie oraz rozliczanie faktur płaconych kartą visa (karta kredytowa), maestro 
(karta delegacyjna), zaliczek oraz f-r płaconych prywatną gotówką pracownika. Dział jest 
odpowiedzialny za rozliczanie kosztów związanych z delegacjami krajowymi oraz zagranicz-
nymi, a także świadczeniami z ZFŚSZ. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania służymy pomocą :)

21 marca jest wyj¹tkowym dniem. To pierwszy dzieñ wiosny i tego dnia posadziliœmy drug¹ 
czêœæ naszego lasu, a tak¿e po¿egnaliœmy siê z zim¹. Nasze spotkanie (na które zapraszaliœmy 
na ³amach BV - http://bvortal/article/show/id/6809) by³o niecodzienne… owszem topiliœmy 
wtedy Marzannê, ale nie tylko… ale o tym wiedz¹ Ci, którzy byli. Kto nie by³ – niech ¿a³uje!

tekst  ANNA KUBACZYK  PBG

1. Dorota Illmer – współpracę z firmą zaczęła 16 lat temu  

w Piecobiogazie i ATG poprzez Technologie Gazowe Piecobiogaz 

skończywszy na PBG SA. Jest żoną i mamą pięknej córki . W czasie 

wolnym lubi spędzać czas w swoim ogródku, przy przesadzaniu, 

dosiewaniu, obcinaniu kwiatków, krzewów, drzew itp. W weekendy 

razem z małżonkiem często wyjeżdżają na wycieczki rowerowe. 

Interesuje się krawiectwem i czasem szyje piękne kreacje!

2. Danuta Przybylska – zaczęła współpracę z PBG 16 lat temu, 

zaczynała jeszcze w PRG Jerzy Wiśniewski, pracowała również  

w Infrze, od lipca 2010 roku wspiera swoją siłą CUK. Na co dzień jest 

żoną i matką trójki dorosłych dzieci. Lubi w czasie wolnym poczytać 

dobrą książkę. Interesuje się fotografowaniem. 

3. Maria Stadejek – pracuje w PBG 6 lat. Marysia jest radosną, 

uśmiechniętą skromną osobą, która „zasila” nasz dział od marca 2011. 

W wolnych chwilach lubi obejrzeć dobry film i poczytać książkę. 

Bardzo lubi romantyczne spacery brzegiem morza. Stan cywilny, 

jeszcze wolna :D, myślę, że nie długo bo jej serducho jest już zajęte.

4. Anna Kubaczyk – pracuję w PBG 13 lat, na co dzień jestem 

zabieganą żoną oraz matką dwóch synów (Oskar 7 lat, Kacper 14 lat). 

Uwielbiam czas wolny spędzać z rodziną, wówczas razem wygłupiamy 

się i wariujemy. W czasie wolnym lubię obejrzeć dobry film, a latem 

usiąść w ogródku z dobrą książką. Lubię wypady z przyjaciółkami 

w zaciszne miejsca, gdzie można w spokoju poplotkować. Kocham 

ciepło egzotycznych krajów. Interesuje się florystyką.

Dla przypomnienia: Na ostatnim pikniku Prezes Jerzy Wœniewski 

posadzi³ Pierwsze Drzewo Naszego Lasu. W dniu œwiêta Drzewa, 

10 paŸdziernika 2011 posadziliœmy kolejne drzewka (by³y to drzewa 

liœciaste), a pisaliœmy o tym w listopadowym numerze „Ogniwa”  

(nr 3, „Rozwój, edukacja w Grupie PBG”). W tym roku kontynuujemy 

nasz¹ akcjê – tym razem na terenie naszej siedziby, za budynkiem A 

posadziliœmy drzewka iglaste – ma³e sosny. 

Sadziliœmy nasz LAS
i topiliœmy Marzannê (Szuwarka?)

To kolejne nasze dzia³anie w ramach ogólnopolskiego programu „Œwiêto 

Drzewa”. O roli drzew dla naszego œrodowiska nie trzeba nikogo 

przekonywaæ - o tym, jak my to robimy i jak rozumiemy pisaliœmy na 

³amach wydania specjalnego „Ogniwa” pt. Gramy w zielone.

Krótk¹ fotorelacjê z tej przesympatycznej imprezy  
prezentujemy poni¿ej.

SADZILIŚMY LAS I TOPILIŚMY MARZANNĘ    

opracowanie  JOANNA SKA£UBA  FUNDACJA PBG
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Magna venit nulli sine 
magno fama labore
Bez pracy trudno dostąpić honoru 

Są sytuacje, gdy z pozoru prosty temat prze-

rasta piszącego i tak jest w tym przypadku, 

bo nie wiem, czy pisać o robotniku, który  

w deszczu, w kaloszach robi wykop pod rurę, 

czy o spawaczu na czynnym gazociągu, który 

chwilą nieuwagi czy brakiem precyzji może 

spowodować tragedię, czy o kierowcy, który 

setki kilometrów prowadzi pojazd większy 

od ciężarówki, na którym jest kilkutonowa 

stacja gazowa, czy o inżynierze, który całą 

noc siedzi nad projektem, a rano po wypiciu 

kawy jedzie do pracy, czy o Prezesie, który 

musi zapewnić firmie płynność finansową, 

„zdobyć umowy”, czuwać nad terminowym 

wykonaniem zadań, a ludziom zapewnić 

godziwe warunki życia. 

Nasza praca faktycznie jest specyficzna, 

bo „gazownik” jak saper, czasami myli się 

tylko raz. Przypominam sobie wybuch na 

gazociągu w Policach. Widziałem stopione  

i rozrzucone w promieniu 500 m części urzą-

dzeń Williamson; stopione drabiny i piasek, 

i myślę, że tylko Bogu można to zawdzięczać, 

że nikt nie zginął.

Inżynier, gdy zrobi wadliwy projekt naraża 

firmę na milionowe straty, źle przygotowany 

przetarg nie będzie wygrany. I takich przy-

kładów w naszej firmie jest kilka…

Na jednej z odpraw kilka lat temu, Szef powie-

dział „ja każdemu znajdę właściwe miejsce 

pracy, tylko to wymaga czasu”.

Między innymi na swoim przykładzie wiem, 

że miał rację; robię aktualnie to, co lubię i co 

potrafię najlepiej, i podobnie ma się rzecz  

z olbrzymią częścią załogi.

Jestem jednym z najstarszych pracowni-

ków w naszej Firmie i wiem, że pracujemy 

odpowiedzialnie i uczciwie; uważam, że 

nasza firma to nasza druga rodzina, z którą 

jesteśmy związani uczuciowo, dla której jak 

dla rodziny warto żyć i pracować.

To wszystko co napisałem Arystoteles ujął 

jedną myślą: „jeżeli chcesz zapalić innych, 

musisz płonąć”.

Wasz Rylew

„Lekkie Pióra 2010”
od lewej: Włodzimierz Cebulski, Tomasz Matczak, Bartosz Janas, 
w środku Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG

Stadion Miejski w Poznaniu, październik 2009 . Przesuwanie ogromnego dźwigara.
Nasze realizacje są wielkie, jak zadania, które każdy z nas podejmuje każdego dnia.

fot.Robert Jatczak

LEKKIE PIÓRO   

Czytelnicy do dzieła
wybierzcie Mistrza 

Lekkiego Pióra!Dwa lata temu ogłosiliśmy po raz pierwszy 
konkurs na najlepszy tekst w Biuletynie Korpo-
racyjnym „Ogniwo”! Wielu z Was pisało teksty, 
a większość czytelników mogła zwrócić uwagę 
na specjalny znaczek – logotyp konkursu. 

tym roku oceniamy artykuły opublikowane w 2011 roku. 

Jeśli nie pamiętacie tekstów – zapraszamy do lektury 

archiwalnych numerów „Ogniwa” w BVortalu lub na naszej 

stronie www. Każdy z Was może oddać jeden głos na wybrany przez 

siebie tekst. Glosować możecie wypełniając specjalny formularz 

znajdujący się w BVortalu. Na Wasze głosy czekamy do 30 kwietnia 
2012 roku. Dla czytelników głosujących na naszych autorów również 

przewidzieliśmy nagrody.

Oficjalne ogłoszenie wyników  oraz losowanie nagród wśród 
czytelników odbędzie się 8 maja w Wysogotowie, podczas 
spotkania z Tatianą Kaczmarczyk, autorką książek: „Arabska żona”, 

„Arabska córka” oraz najnowszej, dostępnej w polskich księgarniach 

od maja: „Arabska wiosna”. To właśnie z tą trzecią częścią sagi wiązać 

się będzie wizyta autorki w wybranych miastach Polski – w tym u nas. 

Już teraz serdecznie zapraszamy na to spotkanie, a teraz – głosujcie 

na swoich autorów! 

tekst  JOANNA SKA£UBA  FUNDACJA PBG

tekst  RYSZARD LEWICKI  PBG
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SŁOWNIK
pojêæ artystycznych

ciąg dalszy

Eksponowane dzieła mogą mieć charakter 

tradycyjny – malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysu-

nek, ceramika, instalacja, itp., może to być także sztuka 

wideo, sztuka obiektu, performance lub happening. 

Często wystawiana jest sztuka egzotyczna i ludowa.

Duże galerie zwykle zlokalizowane są w specjalnie 

zaprojektowanych budynkach umożliwiających 

różnorodną aranżację przestrzeni wystawienniczej 

oraz jej iluminację. Często, dla stworzenia nastroju, 

wykorzystuje się budowle pierwotnie o zupełnie 

innym przeznaczeniu: baszty i latarnie morskie, sale 

zamkowe, krypty, spichrze, młyny i wiatraki, hale 

fabryczne, bunkry lub nawet - więzienia. Galerie 

tworząc swoje zbiory współpracują czasami tylko  

z wybranymi artystami.

W zbiorach galerii może znajdować się malarstwo, 
grafika i rzeźba czy rysunek.

Miłośnikom i kolekcjonerom malarstwa oferują na 

sprzedaż obrazy olejne i akrylowe, a także prace  

z dziedziny grafiki wybitnych polskich malarzy

PBG Gallery:

  Kilka razy w roku odbywają się wystawy indywidu-

alne artystów współpracujących z galerią, galeria 

pokazuje zjawiska i tendencje sztuki najnowszej  

w rozmaitych jej przejawach i formach 

   promuje artystów młodego pokolenia 

Od redakcji:

W roku jubileuszowym PBG Gallery kontynuujemy Słownik (w 3. numerze „Ogniwa” 

z listopada 2011 roku możecie przeczytać o takich pojęciach jak artysta, wystawa 

czy wernisaż). Pomysłodawczynie naszej firmowej Galerii (Małgorzata Wiśniewska, 

Iwona Bis i Lidia Prętka) dziękują nam wszystkim za dotychczasową współpracę 

i obiecują w tym roku wiele jubileuszowych niespodzianek!

artysta – utalentowany twórca  
dzieła sztuki
dzieło sztuki – sposób na przyciąganie  
widza do galerii
galeria – miejsce spotkań elity na  
wystawie – promocja artystów

wystawa – zwrócenie uwagi widza,  
odbiorcy i nabywcy na wernisażu

wernisaż – jedyny sposób, by zaistnieć, 
sprzedawać na aukcjach
aukcje – profesjonalna sprzedaż przez 
marszandów
atelier – przestrzeń tylko dla twórcy  
i modela

galeria sztuki – ekspozycja dzieł sztuki

opracowanie  IWONA BIS  FUNDACJA PBG

   PO GODZINACH
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1.  Może być Informacyjno-Szkoleniowe

2. Obchodzi Jubileusz 10-lecia

3. Pierwsza budowa Stefana Nowaka w naszej Firmie

4. Prezes Jerzy Wiśniewski za nią odpowiada

5. Znajdziecie ją w stołówkach

6. Nazwa naszego Koła Wędkarskiego przy PBG

7. O co prosi nas Prezes w swoim liście?

8.  Co mogą powodować zmiany? Mówi o tym Prezes Jerzy Wiśniewski: „zmiany 

wykorzystać i przekuć w …” 

9.  Wypowiedź Prezesa Jerzego Ciechanowskiego: ”…równolegle budowaliśmy 

3 stadiony, a naszym wrogiem był…”

10.  Jedna z naszych wartości

11.  Nasze biuro jest….i mamy na to certyfikat!

12.  Może nią być paralotniarstwo

13.  Można je wzmocnić przez akwizycje

14.  To nie one budowały stadiony, tylko wysokiej klasy fachowcy

15.  Sam się utopił podczas Dnia Wiosny

16.  Może być „Bezpieczna”

Przygotowaliśmy upominki dla pierwszych 10 osób, które zgłoszą 

się do nas z pełną odpowiedzią, a dla kolejnych 10 osób, które 

najlepiej i najpiękniej opiszą hasło główne rozlosujemy nagrody 

podczas wręczenia nagród „Lekkiego Pióra”!

Zapraszamy! Rozwiązania przesyłajcie na adres:

redakcja@fundacjapbg.pl

Jak rozwiązać krzyżówkę?
» Słowa, które znacie wpiszcie w poziomie.

» Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie – hasło krzyżówki.

»  Hasło, które jest pewnym terminem należy opisać własnymi 

słowami, odpowiedzieć na pytanie: „co to jest?”

»   Odpowiedzi na wszystkie pytania szukajcie w tym  

numerze „Ogniwa”.

Krzyżówka  
z nagrodami!

Hasła:

Iwona Bis, Kapelusz



Stadion Narodowy w Warszawie

Stadion PGE Arena w Gdańsku

Stadion Miejski w Poznaniu

Byliśmy wykonawcą największych stadionów w Polsce. Zbudowaliśmy trzy stadiony na Euro 2012 w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, 

które łącznie pomieszczą 120 tysięcy kibiców. Podczas budowy wykorzystaliśmy unikatowe na skalę europejską rozwiązania. Zreali-

zowane przez nas inwestycje spełniają wysokie wymagania stawiane obiektom klasy Elite.

Budowa stadionów na Euro 2012, takich stadionów, to na skalę Polski przedsięwzięcie bez precedensu i ogromne wyzwanie dla ich 

budowniczych. Chcąc promować te wyjątkowe obiekty i poszerzać wiedzę o nich, wydaliśmy folder zawierający ciekawostki o Stadionie 

Narodowym w Warszawie, PGE Arenie w Gdańsku i Stadionie Miejskim w Poznaniu.

Folder trafi do rąk kontrahentów, partnerów, gości konferencji poświęconych stadionom i inwestycjom związanym z Euro 2012. Jest także 

dostępny na stronie internetowej PBG www.pbg-sa.pl w zakładce Centrum Prasowe/Press Pack. Sprawdź, co wiesz o stadionach!

Czy wiesz, że stadiony na EURO 2012 zostały wybudowane przez polskie, prywatne firmy?

www.grupapbg.pl




