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Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli 
danych osobowych wynikający z RODO, oznajmiamy, że 
klauzula informacyjna zamieszczona została na stro-
nie www.fundacjapbg.pl a redakcja biuletynu pozyskała 
zgody pracowników na wykorzystywanie ich wizerunku. 
Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i  własność. 
Tego samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość 
kopiowania 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 2018

Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG 
lipiec 2018, nr 2 (204)

„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.

Wydawca 
Fundacja PBG, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo

Redakcja  
Małgorzata Wiśniewska – honorowa redaktor naczelna
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Zdjęcie na okładce  
Małgorzata Wiśniewska

Projekt graficzny i skład 
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Nakład 
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Druk 
Zakład Graficzny Moś&Łuczak

Kontakt 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian 
w nadesłanych tekstach i wyboru zdjęć. 

ogniwo
Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG

Szanowni Państwo,

wakacyjne wydanie biuletynu „Ogniwo” kierujemy do 
wszystkich nas tworzących Grupę PBG, wraz z przesła-
niem „Razem możemy więcej”. Możemy realizować nową 
strategię Grupy, wygrywać kontrakty, także w nowych 
dla nas obszarach. Wypełniać konieczne regulacje, prze-
pisy czy realizować strategię personalną. Wspólnie każde-
go dnia możemy więcej, możemy iść krok dalej, wpływa-
jąc na postęp i sukces każdego z nas i naszej organizacji. 

Wydanie rozpoczynamy od zaprezentowania najnow-
szej strategii RAFAKO i potwierdzającej jej realizację 
planowanej budowy gazociągu. Przedstawiamy waż-
ne wydarzenia, takie jak oficjalne potwierdzenie próby 
ciśnieniowej w Jaworznie, udział kadry inżynierskiej 
w Kongresie Gospodarczym czy targach Electrify Europe 
w Wiedniu. 

Przypominamy o obowiązujących nas zasadach, no-
wych przepisach, aktach prawnych w artykułach poświę-
conych RODO i w relacji z oczekiwanych co roku Spotkań 
Informacyjno-Szkoleniowych. Warto poczytać o nowo-
czesnym rozwiązaniu, jakie zastosowało PBG, mianowicie 
oddaniu obszaru archiwum w zewnętrzne zarządzanie – 
wyspecjalizowanej w archiwizacji dokumentów spółce.

Rozpoczynamy cykl poświęcony elektromobilności. Wy-
jaśniamy sposób działania instalacji ochrony środowiska 
w Jaworznie i kładziemy nacisk na działania odpowiedzial-
ne wobec otaczającej nas przyrody. 

Opisujemy ostatnie kulturalne wydarzenia na Wyso-
gotowie i w Skalarze oraz zdradzamy, gdzie odbędzie się 
pierwsza współorganizowana przez Fundację PBG wy-
stawa „Kossakowie”! Przeczytajcie także koniecznie o Gali 
Energetyka 2018 w nowej formule…

Na tegoroczne lato polecamy audiobooki i pozycje 
książkowe, radzimy też, jak dobrze przygotować się do ur-
lopowych wyjazdów oraz dlaczego lepiej z filtrem niż bez!

Zamieszczamy założenia najnowszej strategii HR i po-
twierdzających ją licznych przedsięwzięciach, takich jak: 
wyprawy pracowników na budowę w Jaworznie, Festyn 
z okazji Dnia Dziecka pn. „Moje RAFAKO” czy wyjazd 
integracyjny do Doliny Aosty.

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współtworze-
nia kolejnego biuletynu. 

Zespół Redakcji „Ogniwa” w składzie: 
Asia, Joanna, Jacek i pani Małgosia
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

19 Oddział Szkolenia Zawo-
dowego RAFAKO S.A. na 
targach edukacyjnych 
w  Szkole Podstawowej 
w Pietrowicach Wielkich

RAFAKO wygrało przetarg 
na tłocznie gazu w Estonii.

PBG  – rejestracja w  KRS 
połączenia z  PBG Avatia 
sp. z o.o.

RAFAKO – publikacja jed-
nostkowego oraz skonso-
lidowanego raportu za 
2017 r.

Przyjęcie przez Zarząd PBG 
zaktualizowanej Strategii 
dla Grupy Kapitałowej PBG.

Otwarcie wystawy Czas na 
„Ronbinsonadę” w Skalar 
Office Center

Zmiana wysokości kapita-
łu zakładowego Spółki PBG 
do kwoty 16.086.604,44 zł, 
wynikającej z  dojścia do 
skutku emisji akcji serii I 
w  liczbie 66.021 w  dniu 
29 stycznia 2018 roku.

Drugie miejsce dla pani 
prezes Agnieszki Wasilew-
skiej-Semail w  rankingu 
Harvard Business Review 

„Najskuteczniejsi prezesi 
2017”.

Dni Otwarte w  Oddziale 
Szkolenia Zawodowego 
RAFAKO.

Próba ciśnieniowa w  Ja-
worznie  – budowa elek-
trowni za półmetkiem.

Publikacja raportu rocz-
nego PBG.

Uczniowie z  Moguncji 
w  Raciborzu i  na prakty-
kach w RAFAKO S.A.

PBG Gallery na Nocy Mu-
zeów 2018.

RAFAKO na X Europejskim 
Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach.

Wyniki finansowe RAFAKO 
S.A. za pierwszy kwartał.

Publikacja skonsolidowa-
nego raportu PBG S.A. za 
pierwszy kwartał.

RAFAKO S.A.  – zawarcie 
umowy na budowę gazo-
ciągu z  firmą „Operator 
Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A. na 
wykonanie robót bu-
dowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn.  Bu-
dowa gazociągu DN 700 
Szczecin – Gdańsk, odci-
nek Goleniów – Płoty.

Sportowy Dzień Dziecka 
na kortach RAFAKO. 
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Festyn z okazji Dnia Dzie-
cka pn.: „MOJE RAFAKO”.

Zawarcie dwóch umów 
związanych z  moderniza-
cją Elektrowni Bełchatów 
o  łącznej wartości ponad 
100 mln zł netto pomiędzy 
RAFAKO a PGE Górnictwo 
i  Energetyka Konwencjo-
nalna. Pierwsza umowa 
dotyczy modernizacji elek-
trofiltrów bloku nr 2, druga 
rozbudowy młynowni ka-
mienia wapiennego z roz-
budową układu rozładunku.

Tytuł i statuetka „Kobieta 
w Logistyce 2017” dla Doro-
ty Borowskiej, kierownika 
realizacji dostaw budowy 
bloku energetycznego 910 
Jaworzno z Grupy RAFAKO 
w kategorii „Kobieta w Lo-
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gistyce 2017  – odbiorca 
usług TSL”. Nagroda jest 
przyznawana przez wy-
dawcę i redaktora portalu 
Pracujwlogistyce.pl.

RAFAKO S.A. – rozpoczęcie 
budowy zbiornika LNG 
o  pojemności 30 tys. m3  
w Finlandii.

Ostatni dzień notowania 
obligacji na okaziciela 
serii E1 (PB10618) spółki 
PBG  S.A., o  wartości no-
minalnej 100 zł każda i ter-
minie wykupu 30 czerwca 
2018 r.

Oferta konsorcjum RAFAKO 
na 687 mln zł netto na bu-
dowę gazociągu „DN 1000 
MOP 8,4 MPa Pogórska 
Wola – Tworzeń” wybrana 
przez Gaz-System.

Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenia Spółki PBG S.A. oraz 
Spółki RAFAKO S.A.

PBG S.A. wykupiło obliga-
cje – zgodnie z harmono-
gramem spłat zobowiązań 
układowych.
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Nowa strategia została opracowana z uwzględ-
nieniem istotnych zmian w otoczeniu bizneso-
wym RAFAKO S.A. oraz trendów obserwowanych 
na rynku energii, przemysłu, gazu ziemnego 
i ropy naftowej.

– Zmiany kierunku strategii wynikają prze
de wszystkim ze zmian zachodzących na 
podstawowym rynku działalności RAFAKO, 
w szczególności z ograniczenia w Polsce inwe
stycji polegających na budowie dużych elek
trowni węglowych – powiedziała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO. 

– Wejście RAFAKO w strategiczny segment dzia
łalności Grupy PBG, który obejmuje usługi EPC 
oraz generalnego wykonawstwa w sektorze 
gazu ziemnego i  ropy naftowej jest podykto
wane zarówno perspektywami rozwoju, jak 
i możliwościami związanymi z wykorzystaniem 
potencjału Grupy. 

W ramach zaktualizowanej strategii Grupa 
RAFAKO zakłada osiągnięcie w tym segmencie – 
w horyzoncie 3-letnim – przychodów na poziomie 
300 mln zł rocznie.

Cele strategiczne Grupy RAFAKO na lata 2018-
-2020 to:

• umacnianie pozycji na krajowym rynku ener-
getyki poprzez samodzielną realizację lub 
udział w  realizacji największych inwestycji 
w Polsce, uczestniczenie w projektach zwią-

Długoterminowy wzrost wartości Spółki poprzez budowę docelowo 
największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej i liczącego się 

podmiotu na rynkach zagranicznych – to główne założenie aktualnej 
strategii Grupy RAFAKO. Spółka chce konsekwentnie umacniać pozycję 

lidera oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla sektora 
energetycznego oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej. 

Tekst: Kinga Banaszak-Filipiak, Szef Relacji Inwestorskich, Grupa PBG 
Zdjęcie: Jarosław Sołtysek, Arte Media 

STRATEGIA  
RAFAKO 

zanych z modernizacją infrastruktury ener-
getycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do re-
gulacji BAT, 

• wejście w sektor gazu ziemnego, ropy naftowej 
i paliw poprzez wykorzystanie kompetencji, do-
świadczenia i referencji Grupy PBG,

• ekspansja działalności na rynkach zagranicz-
nych w strategicznych segmentach działalno-
ści Grupy,

• rozwój stosowanych przez Grupę technologii, 
w szczególności technologii własnych,

• udział w rynku budownictwa przemysłowego; 
• optymalizacja w obszarach zabezpieczenia i fi-

nansowania kontraktów,
• poprawa rentowności poprzez kontrolę i ogra-

niczenie ryzyk projektowych, 
• osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 

roku. 



7Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

 
Polityka dywidendowa RAFAKO będzie moż

liwa do określenia po zakończeniu realizacji 
kontraktu na budowę bloku energetycznego 
w Elektrowni Jaworzno – zapowiedziała Prezes 
Zarządu RAFAKO S.A. – Zdajemy sobie sprawę 
z oczekiwań akcjonariuszy i zależy nam, żeby 
zdolność dywidendową osiągnąć już w 2020 roku. 

Do realizacji celów strategicznych niezbędne 
jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne 
Grupy, które ma na celu skoncentrowanie dzia-
łalności na usługach zarządzania projektami 
w  formule EPC oraz generalnego wykonaw-
stwa w strategicznych dla działalności Grupy 
segmentach. Reorganizacja zakłada z  jednej 
strony przejęcie kompetencji EPC w  sektorze 
gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, z drugiej 
rozdzielenie działalności usługowej i  produk-
cyjnej poprzez wydzielenie w ramach struktury 

RAFAKO, w formie zorganizowanej części przed-
siębiorstwa, Zakładu Produkcji Kotłów. Przejęcie 
kompetencji w segmencie ropy naftowej i gazu 
planowane jest poprzez połączenie RAFAKO 
Engineering (spółka zależna w 51% od RAFAKO 
i  49% od PBG oil and gas) z  PBG oil and gas 
(spółka zależna w 100% od PBG S.A. – podmiotu 
dominującego Grupy Kapitałowej PBG). Dodat-
kowo do transakcji włączona ma zostać spółka 
PGL Dom (spółka zależna w 100% od RAFAKO). 
Takie rozwiązanie pozwoli na rozwój działalno-
ści poprzez wykorzystanie synergii łączących 
się podmiotów. Planowane wydzielenie Zakładu 
Produkcji Kotłów w ramach struktur RAFAKO 
ma na celu zwiększenie konkurencyjności tej 
działalności i  jej znaczącą optymalizację, jak 
również ma na celu uporządkowanie struktury 
organizacyjnej.

Wejście RAFAKO w strategiczny segment 
działalności Grupy PBG, który obejmuje usługi 
EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze 
gazu ziemnego i ropy naftowej jest podyktowane 
zarówno perspektywami rozwoju jak i możliwościami 
związanymi z wykorzystaniem potencjału Grupy.
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Polska jest w  trakcie największej 
w historii rozbudowy systemu prze-
syłowego gazu. Gazowy korytarz 
Północ – Południe połączy Terminal 
LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg 
Bałtycki/Baltic Pipe przez południo-
wą Polskę, Republikę Czeską, Słowa-
cję i Węgry z proponowanym termi-
nalem Adria LNG w Chorwacji. Kory-
tarz składa się z wielu dwustronnych 
międzysystemowych połączeń gazo-
wych oraz krajowych gazociągów, 
które już istnieją lub są na różnych 
etapach realizacji. W efekcie prze-
targu ogłoszonego w styczniu tego 
roku przez GAZ-SYSTEM S.A. na 
budowę V odcinka Goleniów – Płoty 
gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk 
wraz z obiektami towarzyszącymi 
i infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi RAFAKO S.A. zostało wybra-
ne na wykonawcę tego zadania. Dnia 
30 maja 2018 roku strony podpisały 
umowę na realizację inwestycji. 

Inwestycja jest zlokalizowana na 
terenie województwa zachodnio-
pomorskiego na terenie powiatów 
goleniowskiego i gryfickiego, w na-
stępujących gminach: Goleniów, 
Osina, Nowogard, Płoty. Gazociąg 

Zdobyliśmy kontrakt na budowę odcinka gazociągu. Umowa jest już podpisana, a nasi 
specjaliści od przetargów obiecują, że na jednym odcinku nie koniec. Trzymamy kciuki! 

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG

RAFAKO Grupa PBG

jest jednym z  kluczowych projek-
tów realizowanych w celu wzmoc-
nienia krajowego bezpieczeństwa 
energetycznego, a jego ukończenie 
umożliwi operatywne przesyłanie 
gazu pomiędzy magazynami gazu 
w  Kossakowie, Mogilnie i  Wierz-
chowicach, stworzenie elementu 
magistrali gazowej łączącej rynki 
państw europejskich w  regionie 
Morza Bałtyckiego, dywersyfikację 
dostaw gazu do polskiego systemu 
przesyłowego oraz uatrakcyjnienie 
terenów pod nowe inwestycje.

Podstawowe parametry:
gazociąg wysokiego ciśnienia
średnica: 700 mm
ciśnienie robocze: 8,4 MPa 
materiał: stal L485ME
długość: ok. 42 km 
wartość kontraktu: 124.892.356 zł. netto
planowane zakończenie prac: 30 maja 2019.

NA GAZOCIĄGU! 
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Podstawowe parametry:
gazociąg wysokiego ciśnienia
średnica: 700 mm
ciśnienie robocze: 8,4 MPa 
materiał: stal L485ME
długość: ok. 42 km 
wartość kontraktu: 124.892.356 zł. netto
planowane zakończenie prac: 30 maja 2019.

Gazociąg jest jednym z kluczowych projektów realizowanych w celu 
wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego, a jego ukończenie 
umożliwi operatywne przesyłanie gazu pomiędzy magazynami gazu 
w Kossakowie, Mogilnie i Wierzchowicach, stworzenie elementu magistrali 
gazowej łączącej rynki państw europejskich w regionie Morza Bałtyckiego, 
dywersyfikację dostaw gazu do polskiego systemu przesyłowego oraz 
uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje.

Zródło: http://www.gaz-system.pl/
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Nowa strategia Grupy, 
opierająca się na budowaniu 
wartości RAFAKO, przynosi 
oczekiwane efekty – 
podsumował zdobycie nowego 
kontraktu Jerzy Wiśniewski, 
Prezes Zarządu PBG. 
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Zbiornik w Finlandii jest mniej-
szy niż zbudowane przez Grupę 
w Świnoujściu – tam każdy zbior-
nik ma pojemność 160 tysięcy m3. 
Ale zasada budowy, konstrukcja 
i wymagania techniczne są takie 
same. Do zadań RAFAKO należy 
wykonanie części stalowej i be-
tonowej zbiornika. Ponieważ 
terminale LNG planuje wybudo-
wać wiele państw, np. Estonia, 
liczymy na podobne realiza-
cje również w  innych krajach 
i uważnie monitorujemy rynki 
zagraniczne. 

 – Nowa strategia Grupy, opie
rająca się na budowaniu warto
ści RAFAKO, przynosi oczekiwa
ne efekty – podsumował zdo-
bycie nowego kontraktu Jerzy 
Wiśniewski, Prezes Zarządu PBG. 

 Przypomnijmy tylko, że nową 
strategię Grupy opracowano 
z  uwzględnieniem istotnych 
zmian w otoczeniu biznesowym 
oraz trendów na światowych 
rynkach energii, gazu ziemnego, 

ropy naftowej i innych paliw. Po-
nieważ coraz mniej jest nowych 
inwestycji opartych na węglu, 
RAFAKO koncentruje się także na 
rozwijaniu własnych rozwiązań 
w zakresie instalacji ochrony śro-
dowiska i jest jedyną polską firmą 
zdolną zaoferować kompleksowe 
wykonawstwo w  tym zakresie. 
W  szczególności zakładamy sa-
modzielną realizację lub udział 
w  realizacji projektów związa-
nych z modernizacją infrastruk-
tury energetycznej, cieplnej oraz 
dostosowaniem do regulacji BAT. 
Dodatkowo RAFAKO wchodzi 
w  segment działalności PBG, 
a  więc w  usługi generalnego 
wykonawstwa w sektorze gazu 
ziemnego, ropy naftowej i paliw, 
dostrzegając perspektywy roz-
woju tych segmentów i możliwość 
wykorzystania potencjału Grupy. 
Tylko w  tym segmencie planu-
je osiągnięcie – w  horyzoncie 
3-letnim – przychodów na pozio-
mie 300 mln zł rocznie. 

RAFAKO, realizując nową strategię Grupy, pozyskuje kolejne 
kontrakty w segmencie ropy i gazu. Jednym z pierwszych jest 

budowa zbiornika LNG o pojemności 30 tysięcy m3 w Finlandii. 
Pozyskanie kontraktu umożliwiły referencje i doświadczenie 

PBG S.A. zdobyte przy realizacji Terminalu LNG w Świnoujściu. 

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG 
Zdjęcia: Archiwum PBG

Nowy kontrakt Grupy PBG

W FINLANDII
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Próba ciśnieniowa 
w JAWORZNIE

Ponad stu gości uczestniczyło w uroczystości oficjalnego potwierdzenia pozytywnego wykonania 
próby ciśnieniowej elementów grzewczych kotła w Elektrowni Jaworzno III. Samą próbę wykonano 

kilka dni wcześniej – jest to skomplikowana operacja techniczna, którą przeprowadza się przy 
zachowaniu wielu parametrów i trwa kilkanaście godzin. Podczas uroczystości oficjalnie potwierdzono 

jej wykonanie, przytwierdzając do konstrukcji kotła specjalną tabliczkę certyfikującą.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG 
Zdjęcia: Jarosław Sołtysek, Arte Media



14 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

W  poniedziałkowe przedpołudnie 
na budowie elektrowni w  Jaworz-
nie pojawiło się jak zwykle wielu 
ludzi w  żółtych kamizelkach, tyle 
że… nie robili nic takiego, co zwykle 
robią obecni na tej budowie. Za-
miast codziennej krzątaniny były 
entuzjastyczne rozmowy, serdeczne 
powitania, uśmiechy, rozmowy. Lu-
dzie stali w grupach, jedni drugim 
coś tłumaczyli, pokazywali, wypa-
trywali kolejnych gości. Jakieś ka-
mery, wywiady, zdjęcia. Gdyby nie 
sceneria, w której wciąż królują rury, 
kontenery, rusztowania czy jeżdżą-
ce w oddali specjalistyczne pojazdy, 
można  by było odnieść wrażenie, 
że budowa się właśnie zakończyła. 
Nic bardziej mylnego – to tylko je-
den ważny dzień z  jej kalendarza, 
uroczystość potwierdzenia udanej 
próby ciśnieniowej.

Oprócz wspomnianych już 
przedstawicieli wykonawców  – 
tych w  kamizelkach z  napisem 
RAFAKO – obecni byli także przed-
stawiciele zamawiającego, władze 
Jaworzna z  Prezydentem Miasta 
na czele i liczne grono dziennikarzy. 
Ponieważ potwierdzenia odbycia 
tak ważnej próby dokonuje Urząd 
Dozoru Technicznego, był również 
Prezes tego Urzędu oraz zaproszony 
na uroczystość Wiceminister Energii 
Grzegorz Tobiszowski.

W  swym wystąpieniu, Wicemi-
nister Energii potwierdził znacze-
nie inwestycji w  Jaworznie dla 
bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Stwierdził też, że postępują-
ce zgodnie z planem prace to naj-
lepsze świadectwo dla fachowości 
wykonawców.

– Są w Polsce firmy, które potra
fią taką inwestycję przeprowadzić 
sprawnie i tworzą taki znak jakości 
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W swym wystąpieniu, 
Wiceminister Energii 
potwierdził znaczenie 
inwestycji w Jaworznie 
dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 
Stwierdził też, że 
postępujące zgodnie 
z planem prace to najlepsze 
świadectwo dla fachowości 
wykonawców.

dla Polski, udowadniając, że mamy 
odpowiednie know how – chwalił 
RAFAKO minister Grzegorz Tobi-
szowski. – Na tej budowie mamy 
z  jednej strony innowacyjność 
i  nowe technologie, pokazujące 
nasz zasób intelektualny i eksper
cki w sektorze energetycznym, ale 
zarazem jest to zasób, którego fa
chowość jest potwierdzona przez 
instytucje finansowe. TO właśnie 
cieszy mnie szczególnie – że insty
tucje finansowe widzą sens takich 
inwestycji, bo przecież inaczej nie 
angażowałyby się w  tę budowę. 
One też są jednym z gwarantów, że 
wszystko tu pójdzie zgodnie z pla
nem – dodał.

To, że prace postępują zgodnie 
z planem, podkreślał też zamawia-
jący.

– Są też zgodne z  budżetem in
westycji, który wynosi ponad 6 mld 
złotych. Próba ciśnieniowa stanowi

ła jeden z najważniejszych testów 
technologicznych tej inwestycji. Jej 
powodzenie potwierdza wysoką ja
kość wykonania nowego bloku – po-
wiedział Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia.

Przeprowadzone z pozytywnym 
wynikiem próby ciśnieniowe kotła 
potwierdzają wysoką jakość użytych 
materiałów i wykonanych prac mon-
tażowych. Elementy ciśnieniowe kot-
ła ważą ponad 7000 ton, a strop kotła 
znajduje się na wysokości 118 m.

Ciekawy był sam sposób przepro-
wadzenia próby. Kocioł został napeł-
niony wodą i sprawdzony pod wzglę-
dem szczelności przy ciśnieniu wy-
noszącym 561 barów (ok. 56,1 MPa) 
W trakcie próby zużyto 984 m3 wody 
zdemineralizowanej, czyli więcej niż 
mieści niejeden basen. Woda była 
podgrzana do temperatury około 
50°C, a  dodatkowo, by utrzymać 
temperaturę w  budynku kotłowni, 
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zainstalowano 10 nagrzewnic spa-
linowych o mocy 250 kW.

 – Nasz kocioł jest nie tylko jed
nym z największych kotłów w tech
nologiach nadkrytycznych w Euro
pie, wyróżnia go też najwyższa, z do
tąd osiąganych, sprawność. Warto 
też podkreślić, że zaprojektowali go 
polscy inżynierowie i wykonała pol
ska firma – podkreśliła podczas uro-
czystości Agnieszka Wasilewska-

-Semail,  Prezes Zarządu RAFAKO, 
przypominając zarazem, że zasto-
sowano tu najnowocześniejsze syste-
my ochrony środowiska, które dowo-
dzą, że elektrownie węglowe wcale 
nie muszą zagrażać środowisku.

To bardzo ważny moment, ale to 
nie koniec budowy – przypominał 
Edward Kasprzak, Prezes Zarzą-
du spółki E003B7, powołanej przez 
RAFAKO do realizacji tej inwesty-
cji – Przed nami kolejne kamienie 
milowe  – zakończenie montażu 
rurociągów systemu pary i wody 
zasilającej, dostawa urządzeń 
głównego systemu automatyki oraz 
wykonanie mostu skośnego nawę
glania – poinformował.

Na zakończenie uroczystości 
przynitowano na konstrukcji kotła 
tabliczkę potwierdzającą pozytyw-
ne wykonanie próby ciśnieniowej. 
Cztery nity symbolicznie stemplo-
wali  – Wiceminister Energii, Pre-
zes RAFAKO, Prezes Tauron Polska 
Energia i  Prezes Urzędu Dozoru 
Technicznego.

Minęła ważna i uroczysta godzi-
na, po której życie na budowie wró-
ciło do normy. W południe odjechali 
oficjele i  dziennikarze, a  budowa 
znów zapełniła się ludźmi, którzy 
codzienną ciężką pracą wznoszą 
ten ogromny obiekt.

Blok w Jaworznie zostanie prze-
kazany do eksploatacji w czwartym 
kwartale 2019 roku. Uzyska spraw-
ność 45,9% netto i  budowany jest 
w technologii węglowej na parame-
try nadkrytyczne z  wyprowadze-
niem mocy linią 400 kV, przyłączonej 
do Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego. Paliwo w  większości 
będzie pochodzić z  kopalń Grupy 
TAURON. Blok wytworzy rocznie do 
6,5 TWh energii elektrycznej.

Kocioł został napełniony 
wodą i sprawdzony pod 
względem szczelności przy 
ciśnieniu wynoszącym 
561 barów (ok. 56,1 MPa) 
W trakcie próby 
zużyto 984 m3 wody 
zdemineralizowanej, 
czyli więcej niż mieści 
niejeden basen. Woda 
była podgrzana do 
temperatury około 50°C, 
a dodatkowo, by utrzymać 
temperaturę w budynku 
kotłowni, zainstalowano 
10 nagrzewnic spalinowych 
o mocy 250 kW.
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Joanna Januszewska: Jest Pani nową osobą 
w strukturach projektu. Jak zaczęła się Pani 
przygoda z budową Elektrowni Jaworzno?

Dorota Borowska: Urodziłam się i wychowa-
łam w Kozienicach. Następnie przez kilkanaście 
lat pracowałam w Warszawie i we Wrocławiu, 
aż powróciłam w rodzinne strony do pracy na 
projekcie energetycznym w Kozienicach. Ma-
jąc takie doświadczenie zawodowe, otrzyma-
łam ofertę pracy w Jaworznie. Uznałam ją za 
bardzo ciekawą i podjęłam nowe wyzwanie.

Z  kim Pani współpracuje? Jaki jest Wasz 
główny zakres odpowiedzialności?
Zespół, z którym pracuję, obecnie liczy pięć 
osób. Nie jest jeszcze kompletny, ponieważ 
przed nami dopiero faza kulminacji projektu. 
W zespole jest trzech magazynierów: pan Zbi-
gniew Pancewicz, doświadczony pracownik 
z  długoletnim stażem, oraz panowie Artur 
Woźniak i  Marceli Grabowski, którzy nie 
pracowali wcześniej na podobnym projekcie, 
a  którzy, zdobywając wyjątkowe doświad-
czenie zawodowe, stają się cennym ogniwem 
w strukturze budowy. Jest też pani Anna Dą-

BUDOWA 
OKIEM KIEROWNIKA

KOORDYNACJI  
I REALIZACJI DOSTAW

Małe i duże, wszystkie elementy niezbędne do 
powstania elektrowni przechodzą przez jej ręce. 
Co jest ważnego w dobrej koordynacji i realizacji 

wymienionych zadań, opowiada pani Dorota.

Rozmawiała: Joanna Januszewska,  
kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 

Zdjęcia: Jarosław Sołtysek, Arte Media

browska, specjalista ds. logistyki, której mogę 
powierzać bardzo odpowiedzialne zadania 
i o której mogę śmiało powiedzieć, że może 
mnie w  razie potrzeby zastąpić, oraz pan 
Paweł Ciastek, spec ds. raportowania dostaw. 
Mój zespół ma bardzo duże znaczenie dla mnie, 
moja praca to moi ludzie, bez tego nie istnieję. 
Bardzo się cieszę, że właśnie na takie osoby 
tutaj trafiłam.
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Główne zadanie zespołu to przyjęcie dostaw 
na budowie. Elementy są tak duże, że miejsce 
na budowie lub wyznaczone place odkładcze 
muszą być wcześniej specjalnie przygotowane. 
Z poddostawcami uzgadniamy także zasady 
awizowania. Powinniśmy o dostawach wie-
dzieć z dużym wyprzedzeniem, a ostateczne 
awizacje od 2 do 7 dni są wystarczające, by 
właściwie zorganizować pracę. Jesteśmy po 

to, by przyjąć i rozładować dostawy sprawnie 
i bezpiecznie. Przyjęcie oznacza sprawdzenie 
ich zawartości z dokumentacją specyfikacji 
wysyłkowej, koordynowanie rozładunku (pro-
wadzą go firmy zewnętrzne podwykonawców), 
odpowiednie zmagazynowanie zgodnie z ko-
dem składowania i  z  zasadami bezpieczeń-
stwa. Dysponujemy rysunkami technicznymi 
i transportowymi, by wiedzieć, jak materiał 

Przypominamy 
wywiad z panią Dorotą 
Borowską, Kierownik 
Realizacji Dostaw 
w spółce E003B7, który 
ukazał się w specjalnym 
wydaniu „Ogniwa” 
poświęconym budowie 
w Jaworznie.
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rozładować. Ponadto dostawca jest zobowią-
zany, by wskazać środek ciężkości, byśmy 
wiedzieli, jak i przy pomocy jakich urządzeń 
materiał rozładować. Z każdej dostawy przy-
gotowujemy i archiwizujemy dokumentację 
papierową i fotograficzną z wszelkimi uwaga-
mi, a w odpowiednim czasie przygotowujemy 
wydanie na montaż.

Jaka jest Pani rola w projekcie?
Pracuję na stanowisku kierownika koordy-
nacji i realizacji dostaw. Do moich głównych 
zadań należy prowadzenie rozmów z dostaw-
cami i pracownikami projektu, tj. inżynierami 
branżowymi odpowiedzialnymi za swoje za-
kresy. Ważna jest współpraca z działem jako-
ści, którego opinia o przyjętych materiałach 
waży na wielu aspektach naszej pracy, a także 
współpraca z ważnym działem roszczeń, który 
wspiera nas interpretacją zapisów kontraktów, 
a my dostarczamy argumenty do zabezpie-
czenia interesów spółki. Codzienne zadania to:
• skoordynowanie terminów dostaw,
• rozplanowanie, gdzie elementy zostaną 

rozładowane,

• sprawdzenie i potwierdzenie odebranych 
tonaży i  dostaw wraz z  weryfikacją pod 
kątem finansowym,

• koordynacja elementów kluczowych z ubez-
pieczycielem,

• raportowanie o  stanie dostaw do zama-
wiającego,

• i najważniejsze – wydawanie elementów 
na montaż, by mógł iść sprawnie i zgod-
nie z harmonogramem oraz wiele, wiele 
innych…

Jakie największe, czy może najważniejsze 
dotąd przedsięwzięcie mają Państwo za sobą?
Dla mnie ważnym wyzwaniem jest zawsze 
stworzenie zespołu. Myślę, że w  projekcie 
Jaworzno udane, bo działamy sprawnie. 
Przyjmujemy dostawy począwszy od kon-
strukcji, poprzez urządzenia technologicz-
ne, a  na częściach złącznych, np.  małych 
śrubkach, skończywszy. Do tej pory z powo-
dzeniem przyjęliśmy ponad 2500 samocho-
dów z  dostawami. Z  wielkogabarytowych 
elementów odebraliśmy na budowie słupy 
konstrukcji głównej, wiele zbiorników, ścia-
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ny kotła. W Opolu, gdzie do portu rzecznego 
przypływają barkami najcięższe elementy, 
mamy już za sobą rozładunek zbiornika wody 
zasilającej ważącego 220 ton (2 części, każda 
po 110 ton) i wirnika generatora o wadze 110 
ton czy turbiny ważącej 130 ton.

Jakie jeszcze ważne zadania przed Wami?
Przed nami wiele ważnych etapów, może nie 
największych i spektakularnych, ale ważnych 
pod kątem logistyczno-magazynowym, szcze-
gólnie koordynowanie zintensyfikowanych do-
staw, właściwe ich składowanie, w tym elemen-
tów newralgicznych, jak części elektryczne czy 
elektronika wymagająca pomieszczeń z kon-
trolą temperatury, wydawanie materiału do 
montażu. Największe, najbliższe zadanie to od-
biór w Opolu stojana generatora, który waży 
461 ton. Następnie jego przeładunek w porcie 
rzecznym i oczekiwanie na załadunek na wa-
gon kolejowy, którym dojedzie do Jaworzna, 
co zostało powierzone wyspecjalizowanym 
firmom*. Dużym zadaniem będzie transport 
samochodowy kluczowych elementów, jed-
nocześnie najbardziej gabarytowych, takich 
jak zbiornik wody zasilającej, turbina, wirnik 
generatora, moduły skraplacza. Gabaryty te 
(wysokość 4,7 m, długość 22 m, waga ponad 

Przeładunek w porcie rzecznym ważącego 220 ton 
zbiornika wody zasilającej; na sąsiedniej stronie 
dostawa zbiornika wody amoniakalnej

Dobrego gospodarza poznać 
można od pierwszych kroków 
skierowanych do wejść na 
„posesję” – wszystko ma tu 
swoje miejsce, znaczenie, 
każdy wie, co robić. 
Przyświeca naszej pracy 
hasło „bezpieczeństwo 
projektowe to dbanie 
o interes pracodawcy, 
inwestora, podwykonawców 
i poddostawców” – są to moim 
zdaniem nierozłączne sprawy. 
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100, a nawet 130 ton) wymuszają transport 
za zgodą zarządców dróg, pod pełnym pilota-
żem, a często również wymagają przebudowy 
rond i znaków drogowych, podnoszenia trakcji 
kolejowych czy linii energetycznych. Najważ-
niejsze zadanie, jakie stoi przed nami, jest takie, 
by transport dotarł na czas i został przekazany 
na montaż bez uszkodzeń.

Czy spotyka się Pani ze stereotypem, 
że kobieta na budowie nie da sobie rady?
Niestety czasem jeszcze można się z tym spot-
kać. Pracuję już 17 lat w branżach typowych 
dla mężczyzn i z mężczyznami, obserwuję, że 
niestety ciągle pokutuje przekonanie, że „jeśli 
kobieta, to na pewno się nie zna”. Jednak dzięki 
temu, że jestem osobą konkretną, często nie-
ugiętą i konsekwentną, potrafię sobie poradzić. 
Szanuje w ludziach przede wszystkim pracowi-
tość oraz otwarte podejście do problemu i po-
pełnionych błędów. Jeśli o nich wiem, zawsze 
jest szansa na znalezienie dobrego rozwiąza-
nia. Dlatego stawiam na dobrą i efektywną 
komunikację, często wprost wzorując się na 
męskim podejściu, którego nauczyłam się od 
kolegów z pracy: krótko, konkretnie, zrobio-
ne, załatwione, to co wczoraj – zapomniane, 
ważne to, co tu i teraz. Często zapominamy, że 
rozmowa jest dźwignią każdej relacji i przy-
nosi w  każdej sytuacji szybkie i  skuteczne 
rozwiązania.

Co jest szczególnie interesującego i najbar-
dziej się Pani podoba w wykonywanej pracy?
Ciekawa jest praca przy budowaniu nowego 
zespołu, poznawanie ludzi i ich zachowań. Po-
nadto dla mnie osobiście ciekawe jest dzia-
łanie pod presją, wówczas poznaję również 
swoje słabości. Logistyka jest jak kalejdoskop. 
Poza planem „A” mam jeszcze plan „B”, „C”, 

„D”… tu trzeba mieć zawsze alternatywę, kon-
cepcję, pomysł. Naszym zadaniem jest zaspo-
kojenie potrzeb kilku stron: poddostawców, 
podwykonawców, inwestora (pomimo że 
bardzo przychylnego i pomocnego, to jednak 
bardzo konkretnego i wymagającego) i nawet 

Przeładunek ważącego 461 ton 
netto stojana generatora 

w opolskim porcie rzecznym



23Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

kierowcy (nieustannie ponaglającego i w po-
śpiechu), i jeszcze trzeba pamiętać o wymo-
gach przełożonego.

Każdy ma swoje oczekiwania i czas… czas 
jest tu dla wszystkich najważniejszy i czasami 
mam wrażenie, że jest tak jak w piosence Za-
kopower pt. Galop: „biegnę, padam wstaje, bez 
końca galop, bez końca gnam i kiedy próbuje 
zwolnić, on czuwa i ostrogi wbija wnet w boki 
me…”. Osobiście uwielbiam ten stan, tylko że 
na budowie pośpiech jest niewskazany.

Musimy prowadzić swoje czynności ze 
spokojem, bezpiecznie dla materiału, sprzętu, 
a przede wszystkim dla ludzi. Pod bacznym 
okiem doświadczonej osoby, która uczy po-
kory i emanuje spokojem. Mam tu na myśli 
gospodarza budowy, pana Henryka Kałużę. 
Dobrego gospodarza poznać można od pierw-
szych kroków skierowanych do wejść na „pose-
sję” – wszystko ma tu swoje miejsce, znaczenie, 
każdy wie, co robić. Przyświeca naszej pracy 
hasło „bezpieczeństwo projektowe to dbanie 
o  interes pracodawcy, inwestora, podwyko-
nawców i poddostawców” – są to moim zda-
niem nierozłączne sprawy. Jeżeli jakakolwiek 
część zostanie zniszczona, wówczas wypro-
dukowanie jej to często długi czas i ogromny 
koszt, który finalnie może dotknąć wszystkie 
strony.

Najbardziej w mojej pracy lubię to, że kiedy 
wyjeżdżam z biura budowy, o tej porze roku 
już jest ciemno, widzę światełka na chłodni 
kominowej czy na pylonach i uśmiecham się 
do siebie, myślę, że fajnie, że tu jestem, coś 
rośnie na moich oczach i jestem tego małą 
cząstką.

Mam to szczęście wychodzić na balkon 
mieszkania i  widzieć budowę. W  letnie dni 
siadam wygodnie na leżaku, biorę książkę do 
ręki lub włączam muzykę i delektuję się tym, 
że czuję się tak… jakbym była u siebie.

* Stojan generatora dotarł drogą kolejową 
z Opola do Jaworzna w grudniu 2016 roku. Do 
połowy maja 2017 został posadowiony w budyn-
ku maszynowni na poziomie 17 metrów.

Bohaterka artykułu została 
uhonorowana statuetką 
„Kobieta w Logistyce 2017 
– odbiorca usług TSL”. Na-
grodę wręczono w Warsza-
wie, podczas uroczystej gali 
7. Forum Kobiet w Logistyce. 
Tytuł „Kobieta w Logistyce” 
portal Pracujwlogistyce.pl 
przyznaje od 2011 roku. 
W ten sposób promuje i ho-
noruje wyjątkowe kobiety, 
które pracują w tej branży 
i osiągają doskonałe wyniki 
w swej pracy. Do ubiegania 
się o tytuł można zgłaszać 
kandydatki z co najmniej 
5-letnim doświadczeniem 
w pracy w obszarze usług 
TSL. Ocenie podlega zarów-
no przebieg całej kariery 
zawodowej, jak i sukcesy 
zawodowe i społeczne 
osiągnięte w minionym roku, 
a także działalność na rzecz 
wsparcia rozwoju zawo-
dowego kobiet. Kapituła 
pyta nawet o hobby i pasje 
kandydatki, a samo zgłosze-
nie należy też przekonująco 
uzasadnić. Pani Dorocie 
Borowskiej serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

UWAGA! 
WARTO PRZECZYTAĆ
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Budowa w Jaworznie 
okiem Pracowników

Budujemy i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od lat, zgodnie 
z realizowaną strategią wymiany wiedzy i doświadczeń Grupy PBG, 

organizowane są wyjazdy dla Pracowników w miejsca realizacji. 

Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Jarosław Sołtysek, Arte Media, Uczestnicy wyprawy

Byliśmy między innymi na budo-
wach Kopalni Ropy Naftowej i Gazu 
Ziemnego Lubiatów Międzychód 
Grotów (LMG), Terminalu skroplo-
nego gazu ziemnego LNG w Świno-
ujściu oraz na stadionach, z których 
budowy przez pracowników Grupy 
PBG tak bardzo jesteśmy dum-
ni  –  Poznań, Warszawa, Gdańsk! 
Przyszedł czas, by przyjrzeć się 
i dowiedzieć z bliska oraz z pierw-
szej ręki, jak powstaje budowa Elek-
trowni Jaworzno. To już drugi raz, 
gdy ją odwiedziliśmy. Wcześniej, za 

pierwszym razem, w ubiegłym roku, 
podziwialiśmy panoramę Jaworzna 
z korony chłodni kominowej. Wiele 
od tego czasu zmieniło się na bu-
dowie. 

Fundacja PBG – organizator 
wydarzenia zaplanowała dwie wy-
prawy na Jaworzno – zarówno dla 
pracowników z hal produkcyjnych, 
jak i obszaru wsparcia, oraz  przy-
gotowała pamiątkowe magnesy (se-
ria limitowana), które każdego dnia 
mogą przypominać o wielkiej budo-
wie RAFAKO. Poznajmy ich wrażenia. 
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Krzysztof Jeremicz
Dział Kontrolingu Zarządczego, RAFAKO S.A. 

W  dniu 26 czerwca grupa ponad 
40 pracowników RAFAKO S.A., głów-
nie z Departamentów Rachunkowo-
ści i Podatków, Finansowania oraz 
Kontrolingu, udała się do Jaworz-
na, by na żywo obejrzeć budowany 
przez spółkę blok 910 MW. To jedna 
z największych realizowanych obec-
nie inwestycji w Polsce, i to nie tylko 
w sektorze energetycznym, lecz tak-
że całej polskiej gospodarce. Nowy 
blok po jego oddaniu ma zapewnić 
Polsce ok. 5% rocznego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. 

Do Jaworzna wyjechaliśmy na 
specjalne zaproszenie Wiceprezesa 
realizującej kontrakt spółki E003B7 
Sp. z o.o. i jednocześnie Wiceprezesa 
RAFAKO S.A. Jarosława Dusiło. Po 
przyjeździe Prezes osobiście nas 
przywitał i zaprosił do zobaczenia 
tego, co do tej pory zostało wybudo-
wane. Niestety nie mógł nam dalej 
towarzyszyć z uwagi na inne ważne 
obowiązki – odbywające się w tym 
dniu Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy RAFAKO S.A.

Przed wyruszeniem w teren krót-
ką prelekcję na temat budowy blo-
ku, jego historii, znaczenia dla Pol-
ski, skali przedsięwzięcia i postępu 
prac wygłosił Zastępca Dyrektora 
Projektu ds. kotłowni i elektrofiltra 
Damian Klinos. Z prezentacji dowie-
dzieliśmy się, że blok po oddaniu do 
eksploatacji może spalać nawet 2,4 
mln ton węgla rocznie, co przy za-
łożeniu, że jeden wagon węgla waży 
około 40 ton, daje 60 tysięcy wago-
nów węgla rocznie. Imponująca 
jest również liczba zatrudnionych 
obecnie na placu budowy pracow-
ników – około 3.000. Zresztą podczas 
szkolenia, patrząc za okno i widząc 

zostało samodzielnie zaprojekto-
wanych i wyprodukowanych przez 
RAFAKO  S.A. Zwiedziliśmy także 
maszynownię i  z  bliska zobaczyli-
śmy najbardziej charakterystyczny 
i widoczny z daleka element całej 
inwestycji, czyli chłodnie kominowe. 

Wielu z  nas oszołomił rozmiar 
całej inwestycji i jej rozmach. Na co 
dzień pracujemy w biurach, zajmu-
jemy się sprawami finansowymi i nie 
zawsze mamy wyobrażenie o tym, 
jak potężne realizacje wykonuje na-
sza firma. Dla części z nas była to 
w ogóle pierwsza wizyta na obiekcie. 
Zarządzanie tak wielką inwestycją, 
tyloma obiektami, branżami, do-
stawami elementów, koordynacja 
wszystkich prac budowlano-mon-
tażowych w czasie to ogromne wy-
zwanie dla całej masy ludzi, którzy 

przepływający non stop „sznur pra-
cowników”, można się było poczuć 
jak w centrum Raciborza w godzi-
nach szczytu!

Następnie przeszliśmy obowiąz-
kowe szkolenie BHP – założyliśmy 
obuwie ochronne, kaski i kamizelki 
odblaskowe i  udaliśmy się na ob-
chód całego bloku. O  poszczegól-
nych częściach bloku opowiadali 
nam pracownicy spółki E003B7 
Sp. z o.o. zaangażowani w realizację 
danych prac. Dzięki ich uprzejmości 
zobaczyliśmy kocioł, instalację od-
siarczania, instalację odazotowa-
nia, elektrofiltry, czyli to wszystko, 
z czego słynie RAFAKO S.A. Co waż-
ne, w dobie, gdy wielu generalnych 
realizatorów pełni głównie funkcję 
koordynatora całości prac, w przy-
padku tej inwestycji wiele elementów 
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Jan Krzykała
Brygadzista, RAFAKO S.A. 

Pierwszy raz miałem okazję być na budowie. 
Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, szczególnie 
że powstaje naszymi siłami! Wyjazd był bardzo 
dobrze zorganizowany. Po terenie oprowadzali 
nas inżynierowie i kierownicy, jednak by zwiedzić 
całą budowę, potrzeba byłby zapewne tygodnia!

przyczyniają się do tego, że ten blok 
powstaje. Skala i rozmach przedsię-
wzięcia robią imponujące wrażenie. 
Kocioł jest już po próbie wodnej, je-
sienią powinny się rozpocząć pierw-
sze rozruchy, a przekazanie do eks-
ploatacji planowane jest na listopad 
przyszłego roku.

Na koniec chcę jeszcze raz wrócić 
do widocznych z daleka charaktery-
stycznych chłodni kominowych. Bia-
ło-czerwona szachownica na górnej 
części chłodni przypomina symbol 
Polskich Sił Powietrznych, symbol 
polskiego oręża i  dumy. Znak ten 
wykorzystał również Kamil Stoch 
na swoim kasku podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi, gdzie zdobył 
2 złote medale. Mamy nadzieję, że ta 
inwestycja również będzie powodem 
do dumy dla całej naszej firmy. 
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Edmund Harnasz
Ślusarz, RAFAKO S.A. 

Dzięki wycieczce na plac budowy bloku E003B7 
mamy inne spojrzenie na naszą codzienną pracę, 
na to, co produkujemy na halach. Nam, pracowni-
kom, wydaje się, że elementy, które produkujemy, 
są sporej wielkości. Tymczasem te, które już są 
na budowie, są trudno dostrzegalne w obliczu 
tak kolosalnej budowy. Nasza praca jest detalicz-
na, w Jaworznie wszystkie elementy muszą być 
ze sobą zgrane i powiązane. Wymaga to bardzo 
dobrej logistyki i działania. Dostawy muszą być 

Izabela Bienia

Beata Stępień 
 

Zobaczyć coś „na żywo”, co 
do tej pory znało się tylko 
z maili, faktur, umów, polis 
ubezpieczeniowych i  innej 
dokumentacji, to nieocenione 
doświadczenie dla każdego 
pracownika biurowego. 

Dzięki zaproszeniu Pana 
Prezesa Jarosława Dusiło 
cały pion finansowy RAFAKO 
mógł przekonać się, jakie 
efekty daje wspólna praca 
nad projektem budowy no-
wego bloku energetycznego 
w Elektrowni Jaworzno, rea-
lizowanego przez powołaną 
spółkę celową E003B7. Trze-
ba przyznać, że rozmiar in-
westycji robi wrażenie. Moż-
liwość zobaczenia z  bliska 
potężnej chłodni kominowej, 
maszynowni, kotła (którego 

jesteśmy dumnym projek-
tantem i wytwórcą) i innych 
instalacji oraz urządzeń 
daje całkowicie inny obraz 
tego, co jest zapisane tylko 
słowami. Była to również 
niepowtarzalna okazja, aby 
fachowcom, którzy na co 
dzień realizują ten projekt, 
zadać nurtujące pytania, 
aby móc jeszcze lepiej zrozu-
mieć realizowaną inwestycję. 
Poziom zaawansowania jest 
znaczący i teraz czekamy aż 
będzie możliwe rozpoczęcie 
rozruchu, a następnie prze-
kazanie do eksploatacji z suk-
cesem. Jesteśmy przekonani, 
że ta inwestycja zapisze się 
złotymi zgłoskami w historii 
RAFAKO i powołanej do tego 
celu spółki celowej E003B7.

przemyślane i dokładnie zaplanowane, w tym 
transport od nas na budowę i dalej. Praca w hali 
a praca na budowie jest jak dzień do nocy. Jeśli 
ktoś nie miał nigdy doświadczenia zawodowego 
przy nawet mniejszej elektrowni, to trudno jest 
mu sobie cały proces wyobrazić. Choćby budowę 
kotła, który powstaje od góry, a nie od dołu!

Naprawdę warto było być w Jaworznie i zoba-
czyć na własne oczy tę ogromną budowę. Dziękuję 
za taką możliwość! 

Zobaczyć coś „na 
żywo”, co do tej pory 
znało się tylko z maili, 
faktur, umów, polis 
ubezpieczeniowych 
i innej dokumentacji, 
to nieocenione 
doświadczenie dla 
każdego pracownika 
biurowego. 

Dzięki wycieczce na plac budowy bloku E003B7 mamy inne 
spojrzenie na naszą codzienną pracę, na to, co produkujemy 
na halach. Nam, pracownikom, wydaje się, że elementy, które 
produkujemy, są sporej wielkości. Tymczasem te, które już są na 
budowie, są trudno dostrzegalne w obliczu tak kolosalnej budowy. 

Kierownik sekcji opiniowania i obsługi finansowej umów, RAFAKO S.A

Kierownik zespołu księgowości głównej, RAFAKO S.A
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Krzysztof Badurczyk
Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontów  
Maszyn i Urządzeń, RAFAKO S.A. 

Wizyta na terenie nowo budo-
wanego bloku w Jaworznie to 
nie tylko wyjazd integracyjny, 
ale przede wszystkim wiedza 
praktyczna w pigułce.

Na miejscu mogliśmy zo-
baczyć w  szczegółach, jak 
zbudowany jest i  z  czego 
się składa nowoczesny blok 
elektrowni węglowej o mocy 
910 MW.

Wejście do chłodni komino-
wej i jej rozmiary zrobiły na 
każdym uczestniku wyciecz-
ki wrażenie. Mieliśmy możli-
wość zwiedzenia całej maszy-
nowni, gdzie na górę (132 m) 
wjechaliśmy (na szczęś-
cie) windą. Następnie wraz 
z  oprowadzającym nas pa-
nem Kierownikiem Budowy 
schodziliśmy w dół bloku. 

Kierownik Budowy cie-
kawie opowiadał o  postę-
pach w  pracach, pokazał 
nam, gdzie znajdują się naj-
ważniejsze elementy bloku – 
również te, których produkcję 
jeszcze niedawno mogliśmy 
oglądać na halach produkcyj-
nych RAFAKO S.A.

Po wycieczce udaliśmy się 
na obiad, gdzie na gorąco wy-
mienialiśmy wrażenia. 

Życzę każdemu, aby mógł 
zobaczyć na żywo budowę ta-
kiego obiektu! 

Mam nadzieję, że w przy-
szłości będę mógł zobaczyć 
elektrownię podczas pracy 
w ruchu ciągłym. 

Piotr Mikulski
Śluzarz, RAFAKO S.A. 

Cieszę się, że mogłem zobaczyć ten 
ogrom. Fajnie było!

Wizyta na terenie nowo budowanego bloku 
w Jaworznie to nie tylko wyjazd integracyjny, 
ale przede wszystkim wiedza praktyczna 
w pigułce.



30 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Relację bezpośrednią z pobytu 
na budowie możecie także 
zobaczyć, skanując znajdujący 
się obok kod QR.

Jan Wilczek
Brygadzista W22,  RAFAKO S.A. 

Jestem po raz pierwszy na budowie. 
Jest to na pewno dobry pomysł. Jestem 
z grupy ciśnieniowej całego projektu 
i  chcemy zobaczyć, jak wszystko wy-
gląda na miejscu.

Alfred Seń
Wiceprezes Zarządu spółki E003B7

Dla mnie to także jest waż-
ny moment. Ważny moment 
osobiście, ale także jest to 
ważny moment dla projektu. 
Jesteśmy obecnie na etapie 
po próbie wodnej kotła, któ-
ra zakończyła się z wynikiem 
bardzo pozytywnym. Trzeba 
powiedzieć, że ponad 60 ty-
sięcy styków zostało spraw-
dzonych wysokim ciśnieniem. 
Powierzchnia ciśnieniowa 
została odebrana z  wyni-
kiem pozytywnym. Nie było 
potrzeby powtarzania próby 
wodnej, co jest sukcesem sa-
mym w sobie.

Damian Klinos
Zastępca Dyrektora Projektu J910 MW

Pracownicy RAFAKO, którzy dzisiaj pojawili się 
na projekcie w Jaworznie, dołożyli swoje cegeł-
ki do tej budowy. Bez ich pracy nie moglibyśmy 
zmontować części ciśnieniowej kotła, która była 
wyprodukowana w RAFAKO.

Paweł Zalewski 
Technolog, RAFAKO S.A.

Dnia 15 maja wraz z innymi pracow-
nikami firmy miałem okazję zwiedzić 
budowę bloku węglowego Elektrowni 
Jaworzno. Inwestycję tę od etapu pro-
jektowania realizuje RAFAKO. Na po-
czątku dyrektor budowy przedstawił 
prezentację ukazującą poszczególne 
etapy budowy. Następnie odbyło się 
szkolenie BHP i  wyruszyliśmy na 
obiekt. Pierwszym przystankiem 
była hala maszynowni. Kolejnymi 
chłodnia i urządzenia oczyszczania 
spalin. Na koniec wróciliśmy do biura 
budowy na krótkie podsumowanie, 
wymianę wrażeń i poczęstunek. 

Za sprawą wizyty na budowie 
miałem okazję zobaczyć z bliska po-
szczególne części kotła, które są już 
zmontowane. Jeszcze dwa lata temu, 
jako pracownik działu technologicz-
nego nadzorowałem ich produkcję 
na warsztacie RAFAKO, więc dla 
mnie osobiście było to ciekawe do-
świadczenie. Duże wrażenie sprawi-
ły na mnie również rozmiar budowy 
i ilość zatrudnionych pracowników. 
Nad takim przedsięwzięciem pracują 
ludzie z różnych profesji, z których 
każda skupia się na swoim zakresie 
zadań. Równocześnie musi jednak 
zachodzić współpraca między po-
szczególnymi branżami, gdyż tylko 
to jest gwarantem sprawnej realiza-
cji kolejnych etapów inwestycji… a to 
na żywym przykładzie mogłem zaob-
serwować na budowie w Jaworznie. 

Wspólny wyjazd to była także do-
skonała okazja do integracji pracow-
ników. Myślę, że dobrym pomysłem 
na przyszłość byłaby organizacja 
podobnego wyjazdu do Wilna na bu-
dowę kotła. Obecnie na warsztacie 
RAFAKO realizowana jest produkcja 
poszczególnych części tego kotła.
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Małgorzata Wiśniewska
Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. 

Pracownicy Grupy PBG odwiedza-
li budowę już wielokrotnie. Jest to 
nasza filozofia na to, by móc wśród 
załogi wzbudzać poczucie dumy i od-
powiedzialności za wspólnie wyko-
nywaną pracę. Bardzo żałowałam, 
że nie mogłam być tutaj podczas 
próby ciśnieniowej, która zakoń-
czyła się sukcesem. Jak słyszeliśmy 
wszystkie spawy, które były wykona-
ne w Raciborzu w 100% przeszły pró-
bę z wynikiem na szóstkę, ale jestem 
przekonana, że i do końca kontraktu 
wszystko będzie na szóstkę!

Uczniowie 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO S.A.

Sprowadziła nas ciekawość zobaczenia bloku, który wy-
konywany jest także na produkcji u  nas w  Raciborzu, 
w RAFAKO. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy tutaj przyje-
chać jako uczniowie i również jako pracownicy, i zobaczyć, 
jak to wszystko wygląda. 

W szkole jest super. Takie funkcje jakie nam udostęp-
nia RAFAKO, są wyjątkowe. Myślę, że nie ma drugiej takiej 
szkoły na Śląsku. 

Jesteśmy dumni i chcielibyśmy także w przyszłości przy-
czynić się do budowy tego typu obiektów, żeby też odczuwać 
dumę. 

Sprowadziła nas ciekawość zobaczenia bloku, 
który wykonywany jest także na produkcji u nas 
w Raciborzu, w RAFAKO. Jest to dla nas zaszczyt, 
że możemy tutaj przyjechać jako uczniowie 
i również jako pracownicy, i zobaczyć, jak to 
wszystko wygląda. 
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Blok będzie opalany węglem, dlatego 
do atmosfery mogłyby być emitowa-
ne zanieczyszczenia takie jak dwu-
tlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), 
pył oraz gazy cieplarniane. Jednak 
cały układ instalacji ochrony środo-
wiska doskonale działa, redukując 
szkodliwe związki z bardzo wysoką 
skutecznością. Podstawową insta-
lacją ochrony środowiska, a jedno-
cześnie najbardziej skomplikowaną, 
jest instalacja odsiarczania spalin 
metodą mokrą tzw. IOS. Dzięki za-
stosowaniu własnej technologii mo-
żemy redukować w istotny sposób 
szkodliwy dwutlenek siarki (SO2) do 
poziomów przekraczających 97% 
skuteczności. W skład IOS wchodzą 
węzły absorpcyjne, układy zasilania 
sorbentem, układy odwadniające 
i  magazynujące gips, jak również 
nowoczesna instalacja oczyszcza-
nia ścieków. 

Tlenki azotu to kolejne szkodli-
we związki, jakie mogłyby się wy-
dostać do atmosfery. RAFAKO S.A., 
dbając o środowisko, jak również 
wypełniając stosowne standardy 

Instalacje ochrony środowiska 
NA JAWORZNIE

RAFAKO S.A., chcąc uniknąć szkodliwego oddziaływania na środowisko, jak również 
dostosowując nowoczesny blok węglowy w Jaworznie do najwyższych standardów, 

zaprojektowało go z uwzględnieniem szeregu instalacji ochrony środowiska.

Tekst: Wojciech Piechnik, kierownik Zespołu IOS i SCR, RAFAKO S.A.  
Piotr Roszak, kierownik projektu Zespół Realizacji Projektów, RAFAKO S.A. 

Zdjęcia: Jarosław Sołtysek, Arte Media

Na zdjęciu po lewej stronie instalacja 
absorbera. Poniżej na stronie zbiorniki 
stacji DRiM 

obowiązujące na terenie Unii Eu-
ropejskiej celem redukcji NOx, za-
stosowała metodę katalitycznego 
odazotowania spalin (SCR). Insta-
lacja złożona jest z  części bezpo-
średniej, tzw. blokowej oraz części 
pozablokowej – układu magazyno-
wania i transportu wody amonia-
kalnej. Do części pozablokowej do-
starczana jest woda amoniakalna 
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Ostatnim podstawowym urzą-
dzeniem oczyszczania spalin jest 
instalacja elektrofiltra, która służy 
do usuwania pyłów ze spalin. Składa 
się ona z dwóch niezależnych komór, 
z których każda podzielona jest na 
4 strefy odpylania w kierunku prze-
pływu spalin. W instalacji elektrofil-
tra wydzielonych jest 20 osobnych 
pól elektrycznych zasilanych zespo-
łami wysokiego napięcia z regulato-
rami oraz indywidualnym systemem 

za pomocą autocystern lub drogą 
kolejową, następnie systemem ru-
rociągów trafia do części blokowej. 
W części blokowej jest zamieniana 
na tzw. wyparkach w  fazę gazo-
wą i przy użyciu układu wtrysku 
podawana jest do kanałów spalin, 
w których znajdują się specjalne ka-
talizatory. W obrębie katalizatorów 
zachodzi proces redukcji tlenków 
azotu do wartości bezpiecznych dla 
środowiska. 

Ochrona środowiska to nie 
tylko budowa nowoczesnych 
instalacji redukujących szkodliwe 
związki chemiczne. Ochrona 
środowiska to również dbanie 
o każdy szczegół projektu tak, 
aby w przyszłości pracownicy 
obsługujący urządzenia mogli 
pracować w bezpiecznych 
i nieszkodliwych dla siebie 
warunkach.

Na zdjęciu po lewej oraz na dole 
instalacja elektrofiltrów. Na sąsiedniej 
stronie fragment absorbera 
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sterowania PLC. Całość umożliwia 
optymalną pracę i  odpylanie ze 
skutecznością 99,93%, co pozwala 
na zagwarantowanie przez RAFAKO 
zapylenia za elektrofiltrem na pozio-
mie ≤30 mg/Nm3, a w konsekwencji 
zapylenia za Instalacją Odsiarczania 
Spalin na poziomie ≤10 mg/Nm3.

Podsumowując, warto zaznaczyć, 
że w całym projekcie budowy nowej 
jednostki wytwórczej szczególną 
uwagę zwracamy na ochronę śro-
dowiska, zaczynając od siebie, czy-
li zorganizowania budowy bloku 
energetycznego w taki sposób, aby 
na jej czas okoliczni mieszkańcy jak 
i środowisko nie ucierpieli (projek-
towanie z  złożeniem minimalnej 
liczby odpadów, współpraca tylko 
z firmami z odpowiednimi certyfi-
katami środowiskowymi, segregacja 

odpadów na budowie, czyszczenie 
transportu przed opuszczeniem 
budowy itd.). Ochrona środowiska 
to nie tylko budowa nowoczesnych 
instalacji redukujących szkodliwe 
związki chemiczne. Ochrona śro-
dowiska to również dbanie o każdy 
szczegół projektu tak, aby w przy-
szłości pracownicy obsługujący 
urządzenia mogli pracować w bez-
piecznych i nieszkodliwych dla siebie 
warunkach – podajmy tu za przy-
kład zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań dźwiękochłonnych, które 
chronią przed niebezpieczną emisją 
hałasu, czy też wyposażenie naszych 
budowli w odpowiednie oświetlenie, 
wentylację, klimatyzację oraz inne 
urządzenia powodujące, że nasza 
jednostka jest bezpieczna i przyja-
zna dla człowieka i środowiska. 
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ELEKTROBUS
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Zacznijmy od znanej od wielu lat 
technologii hybrydowej – czyli HEV 
(hybrid electric vehicles). Najbar-
dziej znanym przykładem takiego 
samochodu jest Toyota Prius, która 
przez lata doczekała się już czterech 
wcieleń. Ma dwa silniki – benzynowy 
i elektryczny, a napęd przenoszony 
jest na koła albo z  jednego z  nich, 
albo z  obu jednocześnie. Zasadni-
czo, szczególnie w mieście lub przy 
mniejszych prędkościach, samochód 
napędzany jest silnikiem elektrycz-
nym, ale większy wysiłek powoduje 
załączenie się silnika spalinowe-
go. Nieco inne rozwiązanie stosuje 

Honda, gdzie silnik elektryczny bez 
przerwy wspomaga działanie sil-
nika spalinowego i bardzo rzadko 
samochód porusza się wyłącznie na 
silniku elektrycznym. Ale takie „doła-
dowanie” silnika spalinowego spra-
wia, że może on być silnikiem o małej 
pojemności, więc średnie zużycie jest 
porównywalne z innymi hybrydami. 

Akumulatory w  takich samo-
chodach ładowane są z generatora, 
podczas pracy silnika spalinowego. 
Ale mogą być też ładowane poprzez 
hamulce regenracyjne, które energię 
kinetyczną pojazdu przekształcają 
w energię elektryczną – przy zwal-

Co to w ogóle jest samochód elektryczny? Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi – auto napędzane 
silnikiem elektrycznym, jednak od tej chwili sprawa się nieco komplikuje i czytając opisy samochodów zwanych 

elektrycznymi natkniemy się na skróty określające rodzaje napędów i sposób ładowania akumulatorów.

Tekst i zdjęcia: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

Samochody w technoilo-
gii HEV (hybrid electric 
vehicles) mają dwa silniki – 
benzynowy i elektryczny, 
a napęd przenoszony jest 
na koła albo z jednego 
z nich, albo z obu jedno-
cześnie. Nie są to samocho-
dy elektryczne w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu. 
Nie mają bowiem możliwo-
ści ładowania z gniazdka 
sieci elektrycznej. 
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nianiu i hamowaniu. Nie naładuje-
my ich jednak w inny sposób – czyli 
z gniazdka, dlatego nie są to samo-
chody elektryczne w  dosłownym 
tego słowa znaczeniu. Nie są tak 
też traktowane przez wiele państw, 
które dopłaty lub ulgi w podatkach, 
ewentualnie dodatkowe udogodnie-
nia, jak jazda bus pasem czy dar-
mowe parkowanie, zarezerwowały 
dla dwóch innych typów pojazdów 
z silnikami elektrycznymi.

PHEV (plug in hybrid electric vechi-
cels) – pojazdy hybrydowe z napę-
dem elektrycznym typu plug-in
Jak sama nazwa wskazuje, są to 
pojazdy z  możliwością ładowania 
z  gniazdka. Tu jest dziś w  czym 
wybierać i tych modeli spotyka się 
dziś najwięcej, poświęcimy im więc 
więcej miejsca. Generalnie są to sa-
mochody, które mają układ napędo-
wy podobny do „zwykłej” hybrydy, 
z różnicą jednak w priorytecie dla 

OD REDAKCJI
Rozpoczynamy cykl artykułów na temat 
elektromobilności. W kolejnych numerach przybliżymy 
Czytelnikom zagadnienia związane z samochodami 
elektrycznymi i ich użytkowaniem, trendy rozwoju 
elektromobilności w Europie. Poruszymy też kwestie 
zastosowaniu napędu elektrycznego w transporcie 
miejskim i ciężarowym. Dziś pierwsza część, w której 
opisujemy osobowe pojazdy elektryczne i wyjaśniamy, 
jakie są ich rodzaje.

napędu elektrycznego i w sposobie 
ładowania. Ale są wśród nich także 
wersje zasługujące raczej na miano 
samochodów elektrycznych, bo tyl-
ko taki silnik je napędza. 

Jeśli chodzi o wersje podobne do 
hybrydy, to zasadniczą różnicą jest 
fakt, że można je ładować przez pod-
łączenie do źródła zasilania – stacji 
ładującej bądź domowego gniazdka. 
Gdy akumulator zostanie wyczerpa-
ny, hybryda plug-in zaczyna działać 
jako zwykła hybryda i silnik spalino-
wy zaczyna napędzać auto. Ale są 
i pewne różnice, bo w tych autach czę-

sto producenci montują silnik elek-
tryczny na innej osi niż silnik spali-
nowy – takie rozwiązanie ma np. Mini. 
Dokładają więc niejako do „zwykłego” 
samochodu elektryczny napęd na in-
nej osi – a nie, jak to było we wspo-
mnianych na początku hybrydach, 
gdzie oba napędzają poprzez jedną 
skrzynię biegów tę samą oś. 

Zasięg w większości aut z takim 
rozwiązaniem jest jednak na ogół 
bardzo mały – do 40 km. Wygląda 
więc na to, że wielu producentom 
zależy, żeby szybko mieć w ofercie 
samochód „elektryczny”, a nad sen-

Kokpit Tesli niewiele przypomina te, do których sie przyzwyczailiśmy. Wśród informacji – najważniejsza dla kierowcy takiego samochodu: zasięg
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sownymi rozwiązaniami dopiero 
pracują.

Generalnie jednak, zasadniczą 
rolę powinien odgrywać w nich sil-
nik elektryczny wspomagany przez 
spalinowy, czyli odwrotnie niż w sta-
rych hybrydach.

W tej kategorii spotkamy również 
samochody, które w zasadzie bar-
dziej zasługują na miano elektrycz-
nych, bo napędza je wyłącznie silnik 
elektryczny o  znacznie większym 
zasięgu niż w postaci „normalnych” 
aut, którym dodano na drugiej osi 
silnik elektryczny. One też wciąż 
mają „na pokładzie” silnik spali-
nowy, ale jest to mały silnik, który 
spełnia tylko rolę generatora prą-
du. Rozwiązanie znane z lokomotyw 
spalinowych, gdzie silnik spalinowy 
nie napędza kół, a tylko daje prąd 

silnikowi elektrycznemu. Lokomoty-
wa nie pojedzie jednak na bateriach, 
więc silnik spalinowy pracuje cały 
czas, a ten typ samochodów ma po-
tężne, ładowane z gniazdka akumu-
latory, które na ogół wystarczają na 
70 – 120 km. Można więc spokojnie 
pojechać do pracy i  wrócić, ładu-
jąc auto tylko domową ładowarką 
i w ogóle nie używając silnika spa-
linowego. A jeśli trafi się potrzeba 
pojechania gdzieś dalej lub nie-
spodziewany objazd, nie ma obaw, 
że zabraknie nam energii. Jak się 
wyczerpią akumulatory, automa-
tycznie załączy się silnik spalinowy, 
dostarczy prąd, a zarazem podła-
duje akumulatory. 

Taki spalinowy generator bywa 
niekiedy nazywany REX (range 
extender)  – przedłużacz zasięgu. 

Przykładem takich samochodów są 
uznawane za modelowe w swej kla-
sie Opel Ampera i bliźniaczy Chevro-
let Volt. Także BMW i3, które można 
zamówić zarówno wersji z REX, jak 
i bez spalinowego generatora. Z ze-
wnątrz różni je tylko to, że wersja 
bez REX nie ma… wlewu paliwa.

Podsumowując, można powie-
dzieć, że różnica między PIHV a opi-
saną wcześniej hybrydą zasadza się 
nie tylko na sposobie ładowania, 
ale i na tym, kto w aucie „rządzi”. 
W HEV silnik elektryczny wspoma-
ga silnik spalinowy, podczas gdy 
w PIHV jest jednak odwrotnie. Nie 
trzeba dodawać, że to drugie roz-
wiązanie jest bardziej przyjazne dla 
środowiska i o krok bliżej pojazdu 
w  pełni elektrycznego. Ale to już 
kolejny typ.
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BEV (battery electric vehicles) 
czyli pojazdy z akumulatorami 
elektrycznymi
Te auta nie mają na pokładzie nic, co 
działa na jakiekolwiek paliwo poza 
prądem. Nie ma silnika spalinowe-
go, nie ma spalinowego generatora, 
nie ma też w związku z tym także 
zbiornika paliwa. Auto pracuje na 
całkowicie elektrycznym układzie 
napędowym zasilanym akumula-
torami. Pojazdy te trzeba przed po-
dróżą naładować, w zależności od 
pojazdu mają różne czasy ładowa-
nia i zasięgi. Z pewnością energii wy-
starczy na jeżdżenie po mieście, choć 
przy wielu supermarketach, kinach 
czy na większych parkingach są dla 
nich stacje ładowania. Pojawiają się 
powoli także w Polsce. Na europej-
skich autostradach jak grzyby po 

deszczu powstają stacje ładowania, 
w tym tzw. superszybkie stacje, które 
pozwalają naładować akumulatory 
do 80% pojemności w trakcie picia 
kawy. To samo rozwiązanie stosu-
je się zresztą w autobusach, które 
ładują się na pętli bądź dłuższych 
przystankach. Dwa przykłady tych 
pojazdów to coraz bardziej popular-
ny Nissan Leaf i ekskluzywna Tesla. 
Zasięgi takich samochód to, w  za-
leżności od sposobu jazdy, nawet 
kilkaset kilometrów.

Nie tylko cztery koła
Nieco z  boku samochodów elek-
trycznych rozwija się inny rynek 
pojazdów napędzanych ogniwami 
elektrycznymi – elektryczne skutery 
i rowery. W skuterach sprawa jest 
prosta – silnik elektryczny zamiast 

W centrach handlowych w wielu krajach UE właściciele samochodów 
elektrycznych parkują najbliżej wejścia i mogą doładować baterie 
w trakcie zakupów. 

Na zdjęciu po lewej elektryczny Opel Ampera.  Czy już wkrotce będzie 
to powszechny widok także w Polsce? 

BEV (battery electric vehi-
cles) czyli pojazdy z akumu-
latorami elektrycznymi. Te 
auta nie mają na pokładzie 
nic, co działa na jakiekolwiek 
paliwo poza prądem. Nie ma 
silnika spalinowego, nie ma 
spalinowego generatora, nie 
ma też w związku z tym także 
zbiornika paliwa. Auto pracu-
je na całkowicie elektrycznym 
układzie napędowym zasila-
nym akumulatorami. Pojazdy 
te trzeba przed podróżą 
naładować, w zależności od 
pojazdu mają różne czasy 
ładowania i zasięgi.
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spalinowego i baterie zamiast zbior-
nika paliwa. Zasięg zależy oczywi-
ście od wielkości akumulatorów, a to 
czy skuter jest malutkim jednooso-
bowym urządzeniem czy dużym 
dwuosobowym pojazdem z bagaż-
nikiem – od zasobności portfela, bo 
np.  cena e-skutera ze stajni BMW 
przewyższa cenę najtańszych sa-
mochodów.

W przypadku rowerów, różnice są 
nie tylko w cenie, lecz także w rodza-

jach napędu. Są rowery przypomi-
nające wyglądem i zasadą działania 
skutery – w manetce jest potencjo-
metr, którym regulujemy prędkość, 
a rower jedzie sam bez pedałowania. 
Można nim jednak jechać także pe-
dałując – kiedy wyczerpie się bateria. 
Na ogół też są w nich rozwiązania, 
które pozwalają ładować baterie 
kiedy rower jedzie bez korzystania 
z napędu, na przykład podczas jazdy 
z górki. Inny rodzaj to rowery z elek-

trycznym wspomaganiem. Tu silnik 
elektryczny działa w zasadzie nieza-
leżnie od nas – do działania wzbudza 
go obracająca się oś, powodując, że 
mamy „pomocnika” na przykład 
w  podjazdach lub kiedy chcemy 
jechać szybciej niż inni, czy też po 
prostu mniej się męczyć. 

Rowerzysta ma zwykle do wyboru 
tryb tego wspomagania – silniki ste-
rowane są elektronicznie i możemy 
wybrać tryb eco, kiedy to wspoma-

Nieco z boku samochodów 
elektrycznych rozwija 
się inny rynek pojazdów 
napędzanych ogniwami 
elektrycznymi – 
elektryczne skutery 
i rowery. W skuterach 
sprawa jest prosta – silnik 
elektryczny zamiast 
spalinowego i baterie 
zamiast zbiornika 
paliwa. Są rowery 
przypominające wyglądem 
i zasadą działania 
skutery. Inny rodzaj to 
rowery z elektrycznym 
wspomaganiem. Tu 
silnik elektryczny działa 
w zasadzie niezależnie 
od nas – do działania 
wzbudza go obracająca się 
oś, powodując, że mamy 
„pomocnika” na przykład 
w podjazdach lub kiedy 
chcemy mniej się męczyć. 
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ganie jest znikome i pozwala oszczę-
dzać baterię, normal, czy boost  – 
dający największą moc. Może też 
jechać zupełnie nie korzystając z po-
mocy silnika, a nowoczesne rowery 
są tak zbudowane, że jeśli wybierze-
my jazdę bez dodatkowego napędu, 
nie odczujemy dodatkowego oporu 
z powodu zamontowanego na osi, 
a nieużywanego silnika. W zależno-
ści od rodzaju baterii – im większa 
jej pojemność, tym oczywiście także 

większa cena – takim rowerem moż-
na przejechać ze wspomaganiem 
od kilkudziesięciu do nawet 200 km. 
I ciekawostka – trzeba uważać, kiedy 
się taki rower prowadzi… z włączo-
nym wspomaganiem. Maszyna nie 
wie, że użytkownik idzie obok i po-
trafi zerwać się do jazdy…

O  ile pierwszy rodzaj rowerów 
z napędem to na ogół wyroby z Chin, 
nierzadko bardzo dobrej jakości, to 
rowery ze wspomaganiem mają 

w ofercie także najwięksi renomowa-
ni producenci rowerów z Europy. Do 
wyboru mamy zaś zarówno rowery 
typowo miejskie, jak i crossowe czy 
MTB. Oczywiście tego typu rowery 
są droższe od tradycyjnych, ale ich 
popularność sprawia, że choć jesz-
cze kilka lat temu pierwsze modele 
takich rowerów kosztowały ponad 
10 tysięcy złotych, to dziś najprost-
sze wersje dostaniemy już za nieco 
ponad 3 tysiące.
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ELECTRIFY  
EUROPE
Konferencja, Wiedeń 19 – 21 czerwca 2018

Wydarzenie pod nazwą Electrify Europe, które zadebiutowało 19 czerwca w Wiedniu, miało mieć 
historyczny wymiar i mocno zaznaczyć się na europejskiej arenie targów i konferencji branżowych. 

I tak też było, choć nie w każdym aspekcie z powodów, których oczekiwali organizatorzy. 

Tekst: Piotr Karaś, dyrektor biura marketingu, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Piotr Karaś; Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG
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Well i  który poinformował wszyst-
kich, że w związku z przejęciem fir-
my PennWell przez koncern Clarion 
w przyszłym roku nastąpi połącze-
nie imprez organizowanych w Euro-
pie przez te dwie firmy i że nastąpi 
powrót do nazwy Power Gen Euro-
pe, co zostało przyjęte z zadowole-
niem, szczególnie przez firmy takie 
jak RAFAKO, dla których sektor wy-
twarzania energii jest wciąż najważ-
niejszym klientem. Impreza odbędzie 
się też w zupełnie innym terminie, 
12 – 14 listopada 2019 roku w Paryżu 
wraz z organizowaną przez Clarion 
konferencją European Utility Week.

Tak ma wyglądać przyszłość kon-
ferencji. W samym Wiedniu również 
było ciekawie. Po wystąpieniu dyrek-
tora Blackaby wysłuchaliśmy bardzo 
ciekawej prezentacji Cesara Alejan-
dro Hernandeza z Międzynarodowej 
Agencji Energii, który mówił na te-
mat innowacji i transformacji ener-
getyki w kierunku tzw. czystej energii. 
Wymienił przy tym dwie najważniej-
sze dla energetyki drogi do zrówno-
ważonego rozwoju i  zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych – efek-
tywność energetyczna oraz rozwój 
energetyki odnawialnej. Udział tych 
dwóch działań to 80% całkowitych 
wysiłków prowadzących do zrówno-
ważonego rozwoju. 

Co ciekawe MAE wciąż widzi przy-
szłość dla wychwytu i składowania 
CO2 (CCS), którego udział przewidy-
wany jest na poziomie 9%. Amery-
kanie wprowadzili specjalną zachętę 
podatkową do realizowania instala-
cji CCS, Chińczycy już takie instala-
cje budują. Na pytanie, które często 
zadajemy sobie w Europie, jaka ener-
getyka stanowić będzie podstawę wy-
twarzania, MAE odpowiada: ener-
getyka nuklearna i geotermalna. To 

Nowa formuła dawnej konferencji i wystawy Power Gen 
Europe zapowiadała z jednej strony znacznie szerszy za-
kres tematyczny, z drugiej całkowicie inaczej rozłożone ak-
centy i to się potwierdziło. Inaczej miały też być prezento-
wane kluczowe tematy konferencji i tak też było, delegaci 
na konferencję i goście wystawy mogli bowiem na terenie 
wystawy wysłuchać interesujących prezentacji i dyskusji. 

Najbardziej zaskakujące było jednak to, co usłyszeliśmy 
podczas sesji inauguracyjnej, która rozpoczęła się od wy-
stąpienia Nigela Blackaby, Dyrektora Konferencji Penn-
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one mają zdjąć ciężar pracy 
w podstawie z energetyki wę-
glowej. Pan Hernandez po-
ruszył również inne aspekty 
transformacji, takie jak IoT 
(Internet of Things), który 
przez połączenie domowych 
urządzeń elektrycznych z jed-
nej strony umożliwi inteligen-
tne zarządzanie konsumpcją 
energii, ale z drugiej strony 
zwiększy zapotrzebowanie 
na moc rezerwową.

Drugim prelegentem była 
pani Jo-Jo Hubbard, współ-
założycielka i  dyrektor za-
rządzająca firmy ELECTRON 
z Wielkiej Brytanii. Ta chary-
zmatyczna i  pełna entuzja-
zmu osoba pokazywała, jak 
przekuć w czyn szanse, które 
są stwarzane przez gwałtow-
ne zmiany na rynku energii 
w związku z zachodzącą de-
karbonizacją, decentraliza-
cją, digitalizacją oraz demo-
kratyzacją. To ostatnie nie 

blockchain, która łączy akty-
wa, potrzeby, tworzy inter-
aktywne kanały między pro-
ducentami, dystrybutorami 
i  odbiorcami, umożliwiając 
natychmiastowe zaspokoje-
nie zapotrzebowania po op-
tymalnej cenie.

Kolejnym mówcą był Mi-
chael Losch z Federalnego Mi-
nisterstwa zrównoważonego 
Rozwoju i  Turystyki Austrii 
(BMNT), który w  tym mini-
sterstwie odpowiada za ener-
getykę i górnictwo. Dr Losch 
przedstawił porównanie Au-
strii i  Unii Europejskiej pod 
kątem celów na lata 2020 
i 2030 w zakresie energii od-
nawialnej, efektywności ener-
getycznej i emisji gazów cie-
plarnianych. We wszystkich 
tych aspektach cele Austrii są 
ambitniejsze niż unijne. Tym 
niemniej, w  procesie docho-
dzenia do tych celów Austria 
chce być maksymalnie prag-
matyczna, opierając swoją 
misję na czymś, co określa 
jako trójkąt celów, w którego 
podstawie są z jednej strony 
konkurencyjność i siła nabyw-

oznacza nic więcej jak to, że 
coraz większą role odgrywają 

„prosumenci”, którzy samo-
dzielnie lub grupowo mogą, 
dzięki platformie blockchain, 
sprzedawać i kupować ener-
gię bezpośrednio od siebie.

Wg pani Hubbard wszy-
scy uczestnicy rynku energii 
od producenta po konsumen-
ta mogą wyłącznie skorzy-
stać na bezpiecznej, solidnej 
i transparentnej platformie 
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cza społeczeństwa, a  z  dru-
giej bezpieczeństwo dostaw. 
Szczytem trójkąta i zarazem 
ostatecznym celem jest zrów-
noważony rozwój i ekologia.

Niemniej ciekawie było 
na arenach konferencyjnych 
rozmieszczonych na terenie 
wystawy. Każda z nich opa-
trzona była zaczepnym i in-
trygującym tytułem, do któ-
rego nawiązywali prelegen-
ci i  dyskutanci. Wszystkie 
areny poruszały najciekaw-
sze i  najbardziej nurtujące 
wszystkich obecnie proble-
my współczesnej energetyki.

Na Arenie 1 „Magazyno-
wanie Energii: Nowy Para-

dygmat” prezentowana była 
przyszłość magazynowania 
energii. Dyskutanci zastana-
wiali się nad tym, w jakim za-
kresie magazynowanie musi 
i będzie wpływać na kształt 
systemów energetycznych 
i  jakie technologie mogą te 
wymagania spełnić. Okazu-
je się, że wielkoskalowe ma-
gazynowanie energii jest 
wciąż wyzwaniem zarówno 
technologicznym, jak i prze-
de wszystkim ekonomicznym.

Arena 2 „Cyberataki: Jak 
bezbronni jesteśmy?” była 
miejscem, gdzie słuchacze 
zapoznawali się z  zagroże-
niami wynikającymi nie tyl-

Wg pani Hubbard wszyscy 
uczestnicy rynku energii od 
producenta po konsumenta 
mogą wyłącznie skorzystać 
na bezpiecznej, solidnej 
i transparentnej platformie 
blockchain, która łączy aktywa, 
potrzeby, tworzy interaktywne 
kanały między producentami, 
dystrybutorami i odbiorcami, 
umożliwiając natychmiastowe 
zaspokojenie zapotrzebowania po 
optymalnej cenie.
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ko z klasycznych ataków ha-
ckerskich, lecz także z samej 
idei cyfryzacji, blockchain czy 
Internetu Rzeczy. Te dopiero 
rozwijające się dziedziny już 
teraz muszą przewidzieć po-
tencjalne zagrożenia, wyni-
kające z szerokiego dostępu 
do otwartych sieci.

Arena 3 „Odpowiedź na za-
potrzebowanie: Skok na głę-
boką wodę”. Tu poruszane 
były problemy związane ze 
zmiennym zapotrzebowa-
niem na moc oraz z bilanso-
waniem tych potrzeb w syste-
mie. Elastyczność bloków i ich 
dyspozycyjność była jednym 
z tematów.

Arena 4 „Co będzie, gdy 
e-mobilność stanie się po-
wszechna?”. Jak wyglądać bę-
dzie infrastruktura związana 
z ładowaniem baterii i z tego 
wynikająca sieć dystrybucji? 
Jak rozwiązać problem recy-
klingu baterii? Problem uni-
fikacji systemów ładowania 
i tym podobne tematy stano-
wiły oś dyskusji na tej arenie 
przy założonej tezie, że uda 
się upowszechnić transport 
elektryczny, co samo w sobie, 
zdaniem dyskutantów nie jest 
jeszcze przesądzone.

Arena 5 sponsorowana 
przez jedną z największych 
firm prawniczych Pinsent 

Masons poświęcona byłą 
sztucznej inteligencji i  plat-
formie blockchain. Sam fakt 
takiego, a nie innego partne-
ra tego bloku świadczy o tym, 
przed jak poważnymi wyzwa-
niami regulacyjnymi i praw-
nymi staniemy w  związku 
z zastosowaniem tych tech-
nologii w praktyce.

Poza otwartymi arenami 
i sesją otwierającą delegaci 
mogli wysłuchać tradycyj-
nych referatów prezentowa-
nych w czterech grupach te-
matycznych:
• Megatrendy: dekarboniza-

cja, decentralizacja i cyfry-
zacja.



49Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

re są już dobrze rozpoznane, 
a jednocześnie ciągle rozwija-
ne. Przykładowo, w sesji „Ewo-
luujące szanse stojące przed 
konwencjonalną energetyką” 
pokazane były referaty zwią-
zane ze zgazowaniem, kogene-
racją czy elastycznością pod 
kątem różnych paliw gazo-
wych. Bardzo dużo referatów 
było poświęconych energety-
ce rozproszonej i gazowej, co 
pokazuje, jaki typ energetyki 
i jakie paliwo będzie domino-
wać w najbliższej przyszłości.

Konferencja pokazała więc, 
gdzie zdążamy, gdzie firmy po-
winny szukać swoich szans, ja-

• Przeorientowanie konwen-
cjonalnej energetyki.

• Big Data, duże możliwości.
• Wytwarzanie energii – nic 

z  tego, co wiesz, nie jest 
prawdą.
Jak widać z  samych ty-

tułów sesji, jest to komplet-
ne odejście od tradycyjnych 
tematów, jakie dominowały 
na  dawnych konferencjach 
Power Gen Europe, co świad-
czy o tym, w jakich czasach 
żyjemy i z czym musi się mie-
rzyć branża energetyczna.

W  tej ostatniej grupie, 
wbrew jej tytułowi, można 
było jednak posłuchać refera-
tów na temat technologii, któ-

kie technologie rozwijać, ja-
kie uwarunkowania prawne 
mogą nas czekać, jakie roz-
wiązania z punktu widzenia 
ekonomii, dostępności paliwa 
i  polityki ekologicznej będą 
mogły być stosowane, szcze-
gólnie w  obszarze energety-
ki rozproszonej i kogeneracji. 
W tym kontekście nasze prace 
badawczo-rozwojowe związa-
ne zarówno z doskonaleniem 
technologii oczyszczania spa-
lin oraz nowymi technolo-
giami dla poligeneracji, jak 
i e-mobilnością jak najbardziej 
odpowiadają na te wyzwania 
współczesności.

Konferencja pokazała więc, gdzie zdążamy, gdzie 
firmy powinny szukać swoich szans, jakie technologie 
rozwijać, jakie uwarunkowania prawne mogą nas 
czekać, jakie rozwiązania z punktu widzenia ekonomii, 
dostępności paliwa i polityki ekologicznej będą mogły 
być stosowane, szczególnie w obszarze energetyki 
rozproszonej i kogeneracji.
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Do Wiednia jedyne 330 km i  bardzo dobra 
droga, więc bez stresu jedziemy na południe, 
mijając coraz lepiej z roku na rok wyglądające 
czeskie miasteczka i miasta. Oczywiście Cze-
chy kwitną, ale ich wiekowe już, w porównaniu 
z naszymi, autostrady wymagają remontów, 
a  te najnowsze chyba też. Korki, zwężenia, 
a zegar tyka, czas leci. 

 Miało być na luzie, z kawą i przekąską po 
drodze…, a tu – przyjdzie jechać na głodnia-
ka. Względy bezpieczeństwa wsparte fizjologią 
zwyciężyły i będzie kawa i „smażeny syr”. 

Jak mówią Czesi – po „obczerstweni” dojeż-
dżamy do Messe Wien. Dostarczyliśmy prze-
syłkę, podstawowa część planu zrealizowana. 
O spanie i inne elementy logistyki zatroszczył 
się Piotrek Kraś i jego ekipa. Jest dobrze, ale 
dramatycznie upalnie. Połowa czerwca i pro-
gnozy pogody zapowiadają gorący Wiedeń na 
kilka kolejnych dni, do tego targi, no i oczywi-
ście mecz: Polska v. Senegal. Jestem przekona-
ny, że będzie naprawdę dużo emocji, szczegól-
nie drugiego dnia targów. Zwyczajowo drugi 
dzień targów jest najbardziej pracowity dla 
wystawców, jednak wygrana w dobrym stylu 

Expo & Conference 2018 Wiedeń
W końcu w samochodzie, można zapiąć pasy i w drogę. Na szczęście Wiedeń nie leży ani na 

drugim końcu świata, ani bardzo daleko od Raciborza. Do Messe Wienn musimy dotrzeć z kolegą 
Marianem Molendą przed 14.00, żeby dostarczyć zapakowane do bagażnika gadżety i materiały 

reklamowe. Jutro rano targowe stanowisko musi być gotowe do działania. Dlatego chcemy, by już 
w przeddzień wystartowania targów wszystko do godziny 17.00 było zapięte na ostatni guzik. 

Tekst: Mirosław Koziarski, Dyrektor Odpowiedzialny za Rozwój Rynku, Europa Środkowa i Południowa, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG

z Senegalem sprawi, że będą to emocje pozy-
tywne i wesprą optymistyczną narrację dla 
klientów i partnerów – taką mamy wszyscy 
nadzieję.

Rano w dniu inauguracji targów po wczes-
nym śniadaniu wskakujemy do tramwaju, po-
tem do metra i wysiadamy pod halą wystawo-
wą. Komunikacja miejska działa perfekcyjnie 
i relatywnie niedrogo. Pół godziny publicznym 
transportem versus godzina (a bywa ponoć 
więcej) samochodem. Wybór był oczywisty. 
Podoba mi się, wszystko funkcjonuje zgodnie 
z oczekiwaniami, wszystko w terminie, ludzie 
mili, jest kolorowo i… gorąco! Upał, garnitur, 
i delikatna klimatyzacja. Klimatyzacja wydzie-
lająca z siebie leciutkie podmuchy zimnego 
powietrza, one niczym jedwabne chusteczki 
ocierają się o twarz i znikają. Nie przynosi 
to ulgi – gorzej – irytuje. W hali wystawowej 
pewnie włączą te urządzenia na 100% i będzie 
super – oby! Przez chwilę pomyślałem: jakie to 
drobiazgi są w stanie zmotywować człowieka 
do pójścia do pracy – klimatyzacja? 

Na hali wystawowej było lepiej i od razu 
wir – mnóstwo osób i znajomych. W tym roku 
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Spotkanie energetyków Electrify Europe – wcześniej Power Gen 
Europe ma wieloletnią tradycję. W roku 2017 odbyło się dwudziesty 
piąty raz i za razem ostatni pod tą właśnie nazwą w Kolonii. RAFAKO 
świętowało w Kolonii 25 lat swojego uczestnictwa w Power Gen 
Europe wspólnie z organizatorami tych targów i konferencji – kor-
poracją PennWell. Tego typy zdarzenia są przez PennWell organizo-
wane na rożnych kontynentach i ciekawych dla energetyki rynkach. 
Standardowo obejmują tematykę wytwarzania energii, dystrybucji 
i przesyłu. Średnio uczestniczy w nich około 12 000 osób i 400 do 
500 wystawców. W roku 2018 w Wiedniu formuła ulega zmianie – 
nastąpiło rozszerzenie poza energetykę konwencjonalną o obszary 
fotowoltaiki, energetyki słonecznej, smart grid oraz digitalizacji 
procesów dystrybucji i zarządzania wytwarzaniem energii elektrycz-
nej – stąd też nowa nazwa Electrify Europe.

w Wiedniu RAFAKO wystawiało się w nowej 
formule, współdzieląc stanowisko z  innymi 
firmami. Zbiorcza nazwa widzialnego z dale-
ka stanowiska to Polski Pawilon. Nasza firma 
wyróżnia się natomiast już od wejścia. Tablica 
informacyjna konferencji ma bordiurę opisa-
ną logo RAFAKO – dobrze pomyślane.

Pierwszy dzień rozpoczyna się otwarciem – 
częścią oficjalną, ogólnie dostępną, ale jak to 
części oficjalne różnych otwarć – zazwyczaj 
mało porywającą. Zawsze kojarzyły mi się ta-
kie imprezy z obowiązkowymi akademiami na 
korytarzu podstawówki i nic chyba tych skoja-
rzeń nie wymaże, niezależnie od języka otwie-
rającej persony i tematu jaki porusza. Zatem 
nie skorzystałem z „ ogólnej dostępności” i na 
naszym targowym stanowisku miałem okazję 
w tym czasie spotkać się kilkoma wizytujący-
mi targi osobami. Targi są dostępne również 
dla gości, którzy nie są wystawcami. Goście są 
na ogół bardziej aktywni, mają do dyspozycji 
mniej czasu i chcą go efektywnie wykorzystać. 
Spotkania były krótkie: rzut okiem na otrzy-
maną wizytówkę, kilka pytań, czym zajmuje 
się firma, potem opowieść o tym, co my robimy 

i jeśli jest jakiś wspólny obszar dla biznesu, to 
umawiamy się na godzinę późniejszą, a jeśli 
nie, to… czekają kolejni. Tak mija pierwsza 
godzina. Potem są umówione spotkania i za-
czyna się robić nerwowo, bo o 17.00 mecz. 

Jedno z bardziej sympatycznych spotkań 
to spotkanie z szefem sprzedaży Siłowych Ma-
szyn z Rosji. Bardzo sympatyczne spotkanie 

– trochę wspólnych wspomnień, a poza tym 
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kolega Olek pokazał stare fotografie z lat 70. 
Na zdjęciu drużyna RAFAKO rozgrywa mecz 
w piłkę nożną z drużyną specjalistów z ZIO 
Podolsk. Nikt nie pamiętał wyniku meczu, na-
tomiast wdrożone w owym czasie za pomocą 
rosyjskich specjalistów technologie produkcji 
i systemów jakości dla energetyki jądrowej 
w minionym roku zostały po wielu latach re-
certyfikowane i RAFAKO może być oficjalnie 
dostawcą elementów ciśnieniowych dla urzą-
dzeń energetyki jądrowej – dla dowolnej inwe-
stycji, gdzie Rosjanie dostarczają technologię. 

Te certyfikaty są również dobrym punktem 
wyjścia do uzyskania podobnych certyfika-
tów u innych dostawców technologii jądrowej.

Okazuje się, że pozytywne nastawienie 
do pracy naszych poprzedników w RAFAKO, 
chęć współpracy i faktycznie wykonana praca 
daje trwałe efekty, reszta jest jak klimatyzacja 
w wiedeńskim metrze – czasami irytuje. 

Ale tak naprawdę to zirytowali mnie nasi 
reprezentanci. Przegrana 2:0!, fatalne widoki 
na przyszłość i pytanie: czy oni się pozbierają? 
Wszyscy kibicujący, a było mnóstwo zaproszo-
nych gości – głównie z Polski, ale też z zaprzy-
jaźnionych firm zagranicznych – pocieszali 
się po meczu, że będzie dobrze, że to tylko tak 
na starcie, przecież w kwalifikacjach szło im 
dobrze. 

Kolejny dzień targów i konferencji rysował 
się w minorowym nastroju. Pewnie wszyscy 
będą nas grzecznościowo poklepywać i nawet 
jeśli nie znają polskiego, to sens będzie iden-
tyczny z zawołaniem „Polacy nic się nie stało”, 
a jest dokładnie odwrotnie – PRZEGRALŚMY!!!

Mamy nowy dzień. Po meczu. Fatalnie. Wy-
daje się że wszyscy patrzą na nas ze współczu-
ciem. Ale nie jest najgorzej. Drugi dzień targo-
wy, zwyczajowo najpracowitszy, mija spokoj-

Spotkania były krótkie: rzut okiem na 
otrzymaną wizytówkę, kilka pytań czym 
zajmuje się firma, potem opowieść o tym, 
co my robimy i jeśli jest jakiś wspólny 
obszar dla biznesu, to umawiamy się na 
godzinę pózniejszą. A jeśli nie, to…. czekają 
następni. Tak mija pierwsza godzina. Potem 
są umówione spotkania i zaczyna się robić 
nerwowo, bo o 17.00 mecz. 
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nie. Może z grzeczności po przegranym meczu 
omijano Polski Pawilon? W tym dniu „nic się 
nie stało”. Było sporo kolegów z Raciborza i nie 
tylko, zatem miał się kto zająć klientami, ja 
natomiast wybrałem się na obchód i poznanie 
oferty innych wystawców.

Dzieje się wiele. Okazuje się, że nie tylko 
RAFAKO funkcjonuje na współdzielonym kra-
jowym stanowisku, ale podobnie są zorga-
nizowane firmy koreańskie, włoskie, czeskie, 
chińskie. Pawilony te, szczególnie pawilon ko-
reański, były naprawdę imponujące i obejmo-
wały firmy ze wszystkich specjalności w bran-
ży energetycznej. Chińczycy też byli licznie 
reprezentowani, ale w przeciwieństwie do pa-
wilonu koreańskiego ich pawilon wydawał się 
jakiś smutny i opuszczony. Może to kwestia 
hostess? – koreańskie były sympatyczniejsze 
i cały pawilon był bardziej kolorowy. Koreań-
skie hostessy się uśmiechały! Czy przelicza się 
uśmiech hostessy na roczną sprzedaż firmy?

Generalnie wydaje się, że zmiana nazwy, 
ale głównie formuły z Power Gen na Electrify, 
nie wyszła na dobre temu wydarzeniu. Poja-
wiły się firmy, których nie byłoby w latach 
poprzednich, bo ich produkty byłyby „niedo-
pasowane” do charakteru targów. Natomiast 
dzisiaj tradycyjni wystawcy obecni w latach 
poprzednich nie do końca chyba zrozumieli 
nową formułę ogłoszoną w 2017 roku w Ko-
lonii i niektórzy w roku bieżącym nie pojawili 
się w Wiedniu. Cała impreza zmniejszyła się. 
Pomijając zmiany formuły Power Gen, widać 
że energetyka się zmienia i niewykluczone, że 
za rok, za trzy lata produkty, które my oferu-
jemy dzisiaj, będą niedopasowane. Chcemy, 
żeby tak się nie stało. W  Raciborzu i  poza 
nim pracujemy nad tym, aby na następnych 
i jeszcze kolejnych Power Gen (podobno wra-
cają do starej nazwy) RAFAKO i cała Grupa 
PBG były obecne z produktami, które tworzą 
mainstream technologii i trendów. Nie będzie 
łatwo. Na tych właśnie targach można było 
zaobserwować, jak coraz liczniej reprezento-
wane są nowe pomysły i technologie. W zasa-
dzie większość z nich nie może pochwalić się 

wielkoskalowymi wdrożeniami, ale to kwestia 
czasu. Idzie nowe i nie ma taryfy ulgowej dla 

„starego”. Ciągle naszym silnym punktem są 
technologie oczyszczania spalin, ale również 
technologie przetwarzania energii chemicz-
nej w  energię cieplną pary. Znamy się na 
tym i wiadomo, że procesy te zawsze będą 
występowały w różnych branżach i zapewne 
również będą służyły do wytwarzania energii 
elektrycznej.

Takie targi/konferencje są niezbędne 
i niezbędne jest uczestnictwo w nich. Spora 
grupa osób z naszej firmy mogła na własne 
oczy ocenić sytuację w obszarze dostawców 
urządzeń dla energetyki, poznać to, co dzi-
siaj jest na topie i w którą stronę trzeba się 
zmieniać. Takie branżowe spotkania, także 
w branżach z pogranicza tradycyjnej ener-
getyki, są bardzo pouczające i również moty-
wujące. Łatwiej zrozumieć, dlaczego w Grupie 
naszych firm intensyfikuje się przemiany, i to 
przemiany nie tylko w obszarze zarządzania, 
które jest ważne, lecz także w dbałości o to, 
aby było czym zarządzać, zmiany następują 
również w  obszarze technicznym i  techno-
logicznym. Rozszerzenie palety technologii, 
którymi dzisiaj dysponujemy i wejście w nowe 
obszary aktywności pozwoli, taką mam na-
dzieję, pokazać na kolejnych Power Gen lub 
być może na zupełnie już innych targach pro-
dukty, które będą interesujące dla rynku. To, 
co robimy dzisiaj, to, co sprzedajemy dzisiaj 
buduje szansę i potencjał do wykorzystania 
w nowych obszarach, których kontury moż-
na zobaczyć na spotkaniach typu Power Gen 
i w pracowniach naszej firmy. 

Pomijając zmiany formuły Power Gen, widać że 
energetyka się zmienia i niewykluczone, że za rok, 
za trzy lata produkty, które my oferujemy dzisiaj, 
będą niedopasowane. Chcemy, żeby tak się nie stało. 
W Raciborzu i poza nim pracujemy nad tym, aby na 
następnych i jeszcze kolejnych Power Gen RAFAKO i cała 
Grupa PBG były obecne z produktami, które tworzą 
mainstream technologii i trendów. Nie będzie łatwo. […]
Idzie nowe i nie ma taryfy ulgowej dla „starego”. 
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KONFERENCJA 
W BEŁCHATOWIE

Jak dostosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących norm emisji spalin? 
Co można zrobić, by zrewitalizować polską energetykę konwencjonalną? Jakie są dlasze perspektywy 
rozwoju energetyki w Polsce i na świecie? O tym wszystkim dyskutowano podczas XV Jubileuszowej 

Konferencji Naukowo-Technicznej w Bełchatowie współorganizowanej przez RAFAKO S.A.

Tekst i zdjęcia: Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu Promocji Produktu, RAFAKO S.A.
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Od kilkunastu lat Biuro 
Marketingu RAFAKO S.A. 
organizuje wspólnie z  Poli-
techniką Śląską konferencje 
dla branży energetycznej, 
podczas których poruszane 
są problemy ściśle związane 
z  tym, co jest przedmiotem 
działalności naszej firmy. 
Każda z  edycji konferencji 
dedykowana jest jednej, czę-
sto bardzo specjalistycznej 
dziedzinie. Tego roku były 
więc konferencje poświęcone 
urządzeniom pomocniczym 
kotła, odsiarczaniu spalin, 
modernizacji kotłów czy blo-
kom energetycznym. Celem 
organizowania tych konfe-
rencji jest z jednej strony bu-
dowanie wizerunku firmy wy-
znaczającej kierunki rozwoju 
technologii energetycznych, 
a  z  drugiej umożliwienie 
służbom handlowym i  tech-
nicznym RAFAKO spotkania 
z  naszymi klientami i  part-
nerami, nawiązania nowych 
kontaktów oraz zapoznania 
się z aktualnymi potrzebami 
i problemami branży.

Koncepcja tych konferen-
cji zrodziła się pod wpływem 
środowiska energetyków, dla 
których RAFAKO jest autory-
tetem w zakresie kotłów i in-
stalacji oczyszczania spalin. 
Szybko się okazało, że za-
równo tematyka konferencji, 
jak i ich miejsce oraz termin 
były strzałem w  dziesiątkę, 
co sprawiło, że wpisały się 
na stałe w kalendarz imprez 
branżowych. Widać to po licz-
bie firm, instytucji i uczelni 
technicznych, które co roku 

w  nich uczestniczą. Mamy 
podczas nich okazję wspól-
nego pokazania naszych 
inwestycji oraz programów 
badawczo-rozwojowych. 
Klienci mają szansę spotkać 
się z naszymi specjalistami 
i przedyskutować z nimi bie-
żące problemy i planowane 
inwestycje. Dodatkowo, obec-
ność członków zarządów za-
równo naszej firmy, jak i firm 
wytwórczych dodaje wyda-
rzeniu prestiżu i znaczenia.

Tym razem XV Jubileu-
szowa Konferencja Nauko-
wo-Techniczna poświęcona 
była dostosowaniu istniejącej 
infrastruktury energetycznej 
do wymogów emisyjnych 
BAT oraz Pakietu Zimowego. 
Konferencja zorganizowa-
na została wspólnie z  AGH 
Centrum Energetyki i odbyła 
się w Hotelu Wodnik w Słoku 
w dniach 14 – 15 marca 2018 r.

Podczas konferencji bar-
dzo dużo uwagi poświęcono 
nowoczesnym technologiom 
węglowym i  instalacjom 
oczyszczania spalin. Przy-
kładem zastosowania tych 
najnowszych rozwiązań 
był oczywiście Blok 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno. Po-
ruszone zostały też tematy 
dotyczące nowych technolo-
gii oraz przyszłości energe-
tyki. Mówiono także o  pla-
nowanych i  realizowanych 
inwestycjach w  najważniej-
szych polskich elektrowniach.

Konferencja w  zasadni-
czej części poświęcona była 
temu, co można zrobić, by 
zrewitalizować polską ener-

Koncepcja tych 
konferencji zrodziła 
się pod wpływem 
środowiska 
energetyków, dla 
których RAFAKO jest 
autorytetem w zakresie 
kotłów i instalacji 
oczyszczania spalin.
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getykę konwencjonalną, 
ale pokazane zostały także 
nowe rozwiązania, takie jak 
np.  wyspa poligeneracyjna, 
której koncepcja znajduje się 
już w bardzo zaawansowanej 
fazie prac wdrożeniowych. 
Mówiąc o  swoich pracach 
badawczo-rozwojowych, 
RAFAKO podkreśla, że chce 
skupić się na takich obsza-
rach, których efektem będzie 
pozyskanie przez RAFAKO zu-
pełnie nowych komercyjnych 
rozwiązań technologicznych, 
dopasowanych do tego, jak 

zmienia się polska i europej-
ska energetyka.

Przepisy dotyczące norm 
emisji spalin stają się coraz 
bardziej restrykcyjne. To na-
rzuca konieczność moder-
nizacji obiektów, które nie 
spełniają tych norm. RAFAKO 
posiada nowoczesne rozwią-
zania w  zakresie ochrony 
środowiska. Są one w stanie 
zapewnić odpowiednie pa-
rametry, zgodne z  europej-
skimi wymogami nawet dla 
starszych obiektów, a  tym 
samym wydłużyć ich eksplo-

Uczestnicy i słuchacze 
XV Jubileuszowej Konferencji 
Naukowo-Technicznej w Bełchatowie 
współorganizowanej przez RAFAKO S.A.
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atację. Z  jednej strony jest 
to konieczność budowania 
nowych obiektów, z  drugiej 
mamy w  Polsce dużą gru-
pę starych bloków o  mocy 
200 MW, które stanowią pod-
stawę polskiej energetyki 
i  które wymagają moderni-
zacji. RAFAKO bardzo mocno 
promuje rozwiązania właśnie 
w tym zakresie. Chodzi o róż-
ne koncepcje, dzięki którym 
obecnie funkcjonujące bloki 
200 MW, zyskałyby „drugą 
młodość”. Dzięki propono-
wanym rozwiązaniom można 
podnieść w nich sprawność 
i poprawić elastyczność tak, 
jak to jest obecnie oczekiwane 
przez rynek. Oczywiście rów-
nież zostałyby zabezpieczone 
wszelkie wymagania dotyczą-
ce ochrony środowiska zgod-
nie z wchodzącymi niebawem 
w życie restrykcyjnymi prze-
pisami BAT w tym zakresie.

W konferencji uczestniczy-
ło blisko 150 osób. Środowi-
sko naukowe reprezentowa-
ne było przez przedstawicie-
li Politechniki Śląskiej, AGH, 
a także Politechniki Krakow-
skiej, Politechniki Wrocław-
skiej, Akademii Górniczo-

-Hutniczej w Krakowie oraz 
Instytutu Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach.

Przedstawiciele RAFAKO 
zaprezentowali 9 referatów. 
Pierwszy z  nich dotyczył 
sztandarowego obiektu re-
alizowanego przez RAFAKO, 
czyli bloku 910 MW w  Ja-
worznie. Kolejne dwa, wy-
głoszone przez Jerzego Ma-
zurka, dotyczyły instalacji 

Patrycja Sopyła-Tkocz, z której wystąpienia 
jesteśmy dumni, w trakcie wygłaszania 

znakomitego referatu o systemach 
odazotowania spalin
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kompleksowego oczyszcza-
nia gazów przy spalaniu pa-
liw stałych oraz oczyszczania 
spalin z odzyskiem ciepła dla 
paliw o dużej zawartości wil-
goci. Janusz Rydzak wygłosił 
referat na temat dwóch kot-
łów fluidalnych dla realizo-
wanego projektu na Litwie. 
Pierwsze doświadczenia 
po uruchomieniu instalacji 
termicznego przekształca-
nia odpadów w  Szczecinie 
omówił Piotr Lucia, a  Pa-
trycja Sopyła-Tkocz i  Mag-
dalena Kalmuk zaprezento-
wały różne konfiguracje sy-
stemów odazotowania i ich 

wpływ na pozostałe segmen-
ty oczyszczania spalin oraz 
metodę odazotowania spalin 
jako rozwiązanie dla osiąg-
nięcia limitów BAT dla kot-
łów rusztowych. Z kolei refe-
rat na temat odpylania w in-
stalacjach kompleksowego 
oczyszczania spalin i gazów 
odlotowych w świetle wyma-
gań wynikających z BAT oraz 
Dyrektywy MCP został opra-
cowany wspólnie przez Łuka-
sza Śliwińskiego i Mirosława 
Kurza z RAFAKO oraz specja-
listów z Tauron Wytwarzanie 
i  Instytutu Maszyn Przepły-
wowych PAN.

Przed polską energety-
ką stoją bardzo poważne 
wyzwania. Wytwórcy mu-
szą podjąć decyzje odnośnie 
do przyszłości swoich mocy, 
co odnowić, co odstawić, co 
zbudować. Zapewne dlate-
go mamy ostatnio wysyp tak 
wielu różnych konferencji, 
paneli dyskusyjnych, semi-
nariów. Tym bardziej cieszy 
nas, że w tym gąszczu imprez 
branżowych nasza konferen-
cja wciąż cieszy się uznaniem 
i gromadzi tak spore grono 
zacnych osób reprezentują-
cych technikę i naukę. Stwo-
rzenie dobrego programu 
merytorycznego, wypełnienie 
go atrakcyjnymi referatami, 
wydanie profesjonalnych ma-
teriałów konferencyjnych jest 
z każdym rokiem trudniejsze. 
Tym większe słowa uznania 
należą się organizatorom, 
których wysiłek docenił Za-
rząd RAFAKO, wysoko oce-
niając całość imprezy.

Przed polską energetyką stoją bardzo poważne wyzwania. Wytwórcy 
muszą podjąć decyzje odnośnie do przyszłości swoich mocy, co 
odnowić, co odstawić, co zbudować. Zapewne dlatego mamy ostatnio 
wysyp tak wielu różnych konferencji, paneli dyskusyjnych, seminariów. 
Tym bardziej cieszy nas, że w tym gąszczu imprez branżowych nasza 
konferencja wciąż cieszy się uznaniem i gromadzi tak spore grono 
zacnych osób reprezentujących technikę i naukę.
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Europejski Kongres Gospodarczy w Katowi-
cach na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
o największym prestiżu wśród spotkań anali-
tyków i praktyków biznesu z różnych branż – 
od finansów po przemysł, z politykami i przed-
stawicielami administracji rządowej.

W  tym roku gościem Kongresu, który 
w szczególny sposób został poświęcony inno-
wacjom, był również Premier Mateusz Mora-
wiecki, który z uczestnikami spotkał się w ka-
towickim Spodku. Przez trzy dni w Kongresie 
wzięło udział ponad 10 tysięcy gości z Polski, 
Europy i świata. W spotkaniach, prezentacjach 

i licznych panelach dyskusyjnych uczestniczyli 
ekonomiści, naukowcy, politycy i prezesi naj-
większych firm. 

W tym roku, podobnie jak w ostatnich la-
tach, wiodącymi tematami były m.in. energe-
tyka, w tym górnictwo i zagadnienia dekar-
bonizacji, transport, szczególnie pod kątem 
rozwoju elektromobilności, przemysł obronny, 
a także kwestie związane z rozwojem metro-
polii i problemy samorządowe.

Za jeden z najciekawszych paneli uczestnicy 
uznali spotkanie poświęcone nowemu modelo-
wi inwestycji w energetyce – duża sala konfe-

Europejski Kongres Gospodarczy

Na trzy majowe dni katowickie Centrum Kongresowe zamieniło się w największe w kraju forum 
wymiany poglądów o gospodarce. Jubileuszowy, dziesiąty już Europejski Kongres Gospodarczy 

jak zwykle poświęcony był najważniejszym problemom polskiej i europejskiej gospodarki. 
Wśród licznych paneli, jednym z najciekawszych był ten, poświęcony finansowaniu inwestycji 

w energetyce, w którym wzięła udział Prezes RAFAKO S.A., Agnieszka Wasilewska-Semail.

Tekst i zdjęcia: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG
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rencyjna w całości wypełniła się słuchaczami, 
a wśród panelistów zasiadła Prezes Zarządu 
RAFAKO, Agnieszka Wasilewska-Semail.

Panel zdominowała dyskusja na temat 
wyzwania, jakim jest dostosowanie energe-
tyki w  Polsce do nowych norm, zawartych 
w  tzw.  konkluzji BAT*, które zatwierdzono 
w Unii Europejskiej w 2017 roku, a energety-
ka ma się do nich dostosować do roku 2021.

Do tego roku, z  powodu wprowadzenia 
konkluzji BAT, muszą zostać wyłączone z eks-
ploatacji aktywa dające moc ok. 3000 MW. 
Są to jednostki, których nie opłaca się mo

dernizować i dostosowywać do nowych re
gulacji. Jednocześnie do tego czasu, dzięki 
trwającym inwestycjom, powinny zostać 
oddane do użytku nowe jednostki o łącznej 
mocy ok.  5800  MW  – powiedział Wicepre-
zes ds.  technicznych Enei Wytwarzanie, 
Grzegorz Kotte, dodając, że jak widać, w sy-
stemie energetycznym nie będzie z powodu 
nowych regulacji deficytu mocy.

Ta matematyka może okazać się czysto te-
oretyczna, ponieważ sytuacja na rynku bu-
dowlanym jest coraz trudniejsza z powodu 
wzrostu kosztów, w szczególności pracowni-

Z powodu wprowadzenia 
konkluzji BAT muszą 
zostać wyłączone 
z eksploatacji aktywa 
dające moc ok. 3000 MW. 
Są to jednostki, których nie 
opłaca się modernizować 
i dostosowywać do nowych 
regulacji.
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czych, oraz niedoboru wykwalifikowanej spe-
cjalistycznej kadry. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że firmy z obszaru budownictwa energe-
tycznego – w tym RAFAKO, które jako jedyna 
polska firma posiada know how w zakresie 
kompleksowego dostosowywania elektrowni 
do nowych norm emisji spalin – są zaanga-
żowane w trwające budowy nowych bloków 
energetycznych.

Terminy na dostosowanie się do spełnie
nia nowych norm są bardzo napięte, a nie
stety procedury przetargowe często znacznie 
cały proces inwestycji wydłużają – dlatego, 
w energetyce zawodowej, gdzie taki proces 
może potrwać do trzech lat, procedowanie 
inwestycji dostosowujących elektrownie do 
BATów powinno rozpocząć się najdalej w tym 
roku  – stwierdziła Agnieszka Wasilewska-
-Semail, Prezes RAFAKO.

To, że firmy poważnie podchodzą do inwe-
stycji w energetyce, potwierdzał też Marek 
Wadowski, Wiceprezes zarządu ds. finan-
sów Tauronu.  – Tauron na dostosowanie 

swoich aktywów do norm BAT planuje wydać 
ok. 700 – 900 mln zł – poinformował.

Paweł Orlof, prezes Veolia Energia Poznań, 
poinformował, że jego grupa zainwestowała 
ostatnio w swoich elektrociepłowniach w Po-
znaniu i Łodzi już ponad 800 mln złotych i pra-
cuje nad dostosowaniem obiektów do nowych 
unijnych dyrektyw.

Nie ma wątpliwości, że Polska energetyka 
przez dłuższy czas będzie opierała się na wę-
glu, który jest naszym naturalnym bogactwem. 
Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii 
szacuje, że do 2020 roku 30% energii będzie ge-
nerowane przez OZE*, co wymusi inwestycje 
w tym kierunku. Tym niemniej model z przeszło-
ści, w którym inwestycje muszą być finansowa-
ne przez wykonawców nie ma szans na spraw-
dzenie się przy tak dużych nakładach. Dotyczy 
to budowy zarówno mocy wytwórczych, jak 
i sieci przesyłowych. Również inwestorzy coraz 
częściej będą nie tylko opierać się na środkach 
własnych, lecz także poszukiwać zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji.

Czym jest OZE?

OZE – czyli Odnawialne Źródła Energii – to 
źródła, których wykorzystywanie nie wiąże 
się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ 
ich zasób odnawia się w krótkim czasie 
lub jest zasobem nieskończonym. Takimi 
źródłami są między innymi promieniowanie 
słoneczne, wiatr, geotermia, fale 
morskie. Zalicza się do nich także 
biomasa i hydroenergetyka. Ich znaczenie 
w światowym miksie energetycznym 
rośnie z roku na rok, ale wciąż ponad 80% 
zapotrzebowania na energię pokrywa 
energia pozyskana ze źródeł kopalnych.

Konkluzje BAT (Best Available Technology – 
Najlepsze dostępne techniki) – zgodnie 
z dyrektywą unijną, standardy służące określaniu 
wielkości emisji zanieczyszczeń dla dużych 
zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. 
Nie określają konkretnej technologii, a tylko 
limity emisji, i mają zastosowanie nie tylko do 
energetyki. Określają normy emisji dla wszelkich 
szkodliwych dla środowiska gałęzi przemysłu, 
np. produkcji żelaza, stali i metali nieżelaznych, 
chemikaliów, cementu i wapna, poprzez rafinację 
ropy naftowej i gazu, aż po wielkoprzemysłowe 
hodowle zwierząt.

Czym jest BAT?*
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Terminy na dostosowanie 
się do spełnienia nowych 
norm są bardzo napięte, 
a niestety procedury 
przetargowe często 
znacznie cały proces 
inwestycji wydłużają – 
dlatego, w energetyce 
zawodowej, gdzie 
taki proces może 
potrwać do trzech lat, 
procedowanie inwestycji 
dostosowujących 
elektrownie do BAT-ów 
powinno rozpocząć się 
najdalej w tym roku.
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Od końca maja rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony danych 
osobowych, obowiązuje nas wszystkich. Nasze dane są i będą chronione.

Tekst: Agnieszka Matysiak, kierownik kancelarii niejawnej, PBG S.A., PBG oil and gas; 
Joanna Trzeciak, pełnomocnik zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, PBG S.A., PBG oil and gas 

Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas; 
Małgorzata Wiśniewska, prezes fundacji PBG

RODO
Rozporządzenie Ogólne 

o Ochronie Danych Osobowych
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Ulubionym kwiatem 
Autorki tekstu 
od niedawna jest 
RODOdendron.
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Istniejące w firmie zasady i regulami-
ny od lat pozwalają pracować nam 
z zachowaniem poufności i ostrożności 
przy przekazywaniu wszelkiego rodza-
ju danych, także osobowych. Dokument 
unijny determinuje podejście do prze-
twarzanych na co dzień informacji 
z jeszcze większą odpowiedzialnością.

Przepisy europejskiego rozporzą-
dzenia są od 25 maja stosowane we 
wszystkich krajach UE, a  dyrektywa 
95/94/WE oraz implementująca je 
w polskim prawie ustawa o ochronie 
danych osobowych z 1997 roku przeszły 
do historii.

Przepisy dotyczą zarówno dużych 
korporacji, takich jak nasza firma, jak 
i instytucji finansowych, placówek 
oświaty i służby zdrowia, wszystkich 
urzędów, sklepów internetowych czy 
małych rodzinnych przedsiębiorstw, 
jak pensjonaty i inne. Jednym słowem, 
przepisy obowiązują wszystkie podmio-
ty, które pozyskują i wykorzystują dane 
osobowe w  związku z  działalnością 
zawodową, zarobkową czy realizacją 
celów statutowych.

Standardy określone przez RODO 
wymagają od administratorów, a takim 
jest w tym przypadku nasza organiza-
cja i stojący za nią pracownicy, rzetel-
ności, innowacyjności i samodzielności 

w procesie zaimplementowania ochro-
ny danych osobowych. Administratorzy 
mają dowolność w wyborze sposobów 
działania, liczy się osiągnięty cel oraz 
umiejętność wykazania, że przepisy 
unijnego rozporządzenia są przestrze-
gane – zgodnie z regułą europejskiej 
reformy, czyli zasadą rozliczalności.

Wdrożenie przepisów RODO idzie 
w parze z podnoszeniem świadomości 
osób przetwarzających dane osobowe, 
o co zadbaliśmy, kierując dedykowane 
szkolenia dla pracowników i osób za-
rządzających.

RODO jest od teraz podstawowym 
aktem, który reguluje zasady ochro-
ny danych osobowych. Oznacza to, że 
każdy z nas musi ich przestrzegać, jeśli: 
zbiera, utrwala, organizuje, porządku-
je, przechowuje, modyfikuje, pobiera, 
przegląda, wykorzystuje, rozpowszech-
nia, łączy, przesyła, niszczy, innymi sło-
wy – przetwarza informacje dotyczące 
osób fizycznych.

Ponadto każda czynność musi być 
zgodna z zasadą integralności i pouf-
ności, to znaczy zapewniać odpowied-
nie zabezpieczenia danych osobowych, 
w szczególności przed niedozwolonym 
lub niezgodnym z prawem przetwarza-
niem (np.: udostępnieniem innym oso-
bom) oraz przypadkową utratą, znisz-

Dobre zabezpieczenia techniczne, chroniące przed 
wyciekiem danych czy ich zniszczeniem, to jednak nie 
wszystko. Wiele zależy od ludzi, którzy przetwarzają 
dane. Każdy z nas powinien być świadomy, że 
odchodząc od biurka i zostawiając odblokowany 
komputer, stwarza możliwość wglądu do ważnych 
informacji osobie do tego nieupoważnionej.
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czeniem lub uszkodzeniem za pomocą 
odpowiednich dostępnych w ramach 
stanowiska pracy środków technicz-
nych lub organizacyjnych.

Dobre zabezpieczenia techniczne, 
chroniące przed wyciekiem danych czy 
ich zniszczeniem to jednak nie wszyst-
ko. Wiele zależy od ludzi, którzy prze-
twarzają dane. Każdy z nas powinien 
być świadomy, że odchodząc od biurka 
i zostawiając odblokowany komputer, 
stwarza możliwość wglądu do ważnych 
informacji osobie do tego nieupoważ-
nionej. Dla zachowania bezpieczeństwa 
danych osobowych wykorzystujemy 
mechanizmy kryptograficzne poprzez 
wysyłanie zahasłowanych plików (po-
dając hasło inną drogą) czy stosujemy 
okno UDW (ukryte do wiadomości), wy-

syłając maila do wielu osób. Polityka 
czystego biurka, ekranu komputera, 
zasady przesyłania danych pocztą elek-
troniczną to niektóre przykłady funk-
cjonujących od lat zasad pracy, które 
stają się dziś koniecznym nawykiem.

Warto spojrzeć na RODO przychyl-
nym okiem. Każdemu z nas zapewnia 

„prawo do bycia zapomnianym” czy 
„prawo do przenoszenia danych”, co 
daje nam możliwość ochrony naszej 
prywatności. W  praktyce każdy pod-
miot, który jest czy będzie w posiadaniu 
naszych danych osobowych ma obo-
wiązek poinformować nas o tym, jakie 
dane, w jakim celu, na jakiej podstawie 
i przez jaki okres będzie wykorzystywał, 
a my mamy możliwość podjęcia decyzji, 
czy się na to zgadzamy czy też nie.

Wdrożenie przepisów 
RODO idzie w parze 
z podnoszeniem 
świadomości osób 
przetwarzających 
dane osobowe, o co 
zadbaliśmy, kierując 
dedykowane szkolenia 
dla pracowników i osób 
zarządzających.
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Firma PBG S.A. od kilkunastu lat rea-
lizuje zadania dla wojska i dla NATO 
pod nazwą „Budowa podziemnych 
zbiorników magazynowych o  osi 
pionowej”. Dotychczas wybudo-
waliśmy obiekty o różnych pojem-
nościach na terenach wojskowych 
lotnisk w Malborku, Łasku i Krzesi-
nach, a także w lądowym składzie 
paliw w Gardei, Cybowie i Porażynie. 
Aktualnie trwają prace w Powidzu.

Jesteśmy jedyną firmą w kraju, 
która wykonuje tego typu zbiorniki 
magazynowe. Cały kontrakt obej-
muje budowę zbiorników magazy-
nowych dla 12 wojskowych baz pali-
wowych zlokalizowanych na terenie 
całego kraju. Nasze zbiorniki posia-
dają wiele innowacyjnych i nietypo-
wych rozwiązań, które wyróżniają je 
na tle innych tego typu konstrukcji.

Dalsze działania w temacie rea-
lizacji zadań dla wojska nie byłyby 
możliwe do przeprowadzenia bez 
jednego ważnego dokumentu, któ-
ry w dniu 30 maja 2018 r. uzyskała 
firma PBG S.A.

Po kilku latach licznych audy-
tów prowadzonych przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w  obszarach struktury kapitału, 
źródeł pochodzenia środków finan-
sowych, strukturze organizacyjnej, 

W dniu 30 maja 2018 r., po kilku latach licznych audytów prowadzonych przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, firma PBG S.A. uzyskała Świadectwo 

Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „poufne”.

Tekst: Joanna Trzeciak, pełnomocnik zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, PBG S.A. i PBG oil and gas

Świadectwo Bezpieczeństwa 
Przemysłowego

systemie ochrony informacji nie-
jawnych, w  tym środków bezpie-
czeństwa fizycznego, kontroli osób 
wchodzących w skład organów za-
rządzających oraz personelu odpo-
wiedzialnego za ochronę informacji 
niejawnych, służby państwa wydały 
dokument Świadectwo Bezpieczeń-
stwa Przemysłowego pierwszego 
stopnia do klauzuli „poufne”.

Powyższy certyfikat jest dokumen-
tem potwierdzającym pełną zdol-
ność PBG S.A. do zapewnienia ochro-
ny informacji niejawnych przed 
nieuprawnionym ujawnieniem 
w związku z realizacją umów lub za-
dań z dostępem do informacji nie-
jawnych o klauzuli „poufne”. Doku-
ment umożliwi nam realizację kolej-
nych zadań w Mińsku Mazowieckim, 
Puszczy Mariańskiej, Świdwinie, Mi-
rosławcu i Wędrzynie.

Powyższy certyfikat jest dokumentem po-
twierdzającym pełną zdolność PBG S.A. 
do zapewnienia ochrony informacji 
niejawnych przed nieuprawnionym ujaw-
nieniem w związku z realizacją umów lub 
zadań z dostępem do informacji niejaw-
nych o klauzuli „poufne”.
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Świadectwo bezpieczeństwa prze-
mysłowego to dokument potwier-
dzający zdolność przedsiębiorcy do 
zapewnienia ochrony informacji 
niejawnych przed nieuprawnionym 
ujawnieniem w związku z realizacją 
umów lub zadań. Zgodnie z art. 55 
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 
roku o ochronie informacji niejaw-
nych w zależności od stopnia zdol-
ności do ochrony informacji niejaw-
nych o klauzuli „poufne” lub wyższej 

wydaje się świadectwo określonego 
stopnia:
• pierwszego stopnia – potwier-

dzające pełną zdolność przed-
siębiorcy do ochrony tych infor-
macji, np. wykonawca posiada 
system teleinformatyczny, który 
pozwala na wytwarzanie doku-
mentów i ich drukowanie,

• drugiego stopnia – potwierdza-
jące zdolność przedsiębiorcy do 
ochrony tych informacji, z wyłą-

czeniem możliwości ich przetwa-
rzania we własnych systemach 
teleinformatycznych, np. wyko-
nawca może zabrać dokumenty 
papierowe i na nich pracować we 
własnej siedzibie, nie ma możli-
wości przetwarzania dokumentu 
w formie elektronicznej,

• trzeciego stopnia – potwierdza-
jące zdolność przedsiębiorcy do 
ochrony tych informacji, z wyłą-
czeniem możliwości ich przetwa-
rzania w  użytkowanych przez 
niego obiektach, np. dostęp do 
informacji niejawnych będzie 
realizowany tylko u zleceniodaw-
cy, wykonawca nie może zabrać 
dokumentów do swojej siedziby.
Stopień zdolności świadectwa 

bezpieczeństwa nie jest powiązany 
z klauzulą tajności, co oznacza, że nie 
trzeba mieć np. świadectwa bezpie-
czeństwa przemysłowego pierwsze-
go stopnia, aby móc przetwarzać in-
formacje niejawne oznaczone klau-
zulą „tajne”, a np. tylko świadectwa 
trzeciego stopnia, aby móc przetwa-
rzać informacje niejawne oznaczone 
klauzulą „poufne”. Przedsiębiorca, 
starając się o wydanie świadectwa 
bezpieczeństwa przemysłowego, de-
cyduje o tym i we wniosku określa, 
do jakiej klauzuli tajności powinien 
mieć dostęp i w jakim stopniu zapew-
nia ochronę informacji niejawnych, 
np. klauzula „poufne” drugiego stop-
nia lub „tajne” trzeciego stopnia.

Świadectwo wydaje Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
po przeprowadzeniu postępowania 
sprawdzającego zwanego postępo-
waniem bezpieczeństwa przemysło-
wego.

Źródło: wikipedia.pl

CZYM JEST ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO?
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Archiwum zakładowe PBG znika. Żmudny proces jego 
likwidacji trwa. Walka jest nierówna, bowiem na polu bitwy 
pojedynek toczą: 1600 kartonów dokumentów i tylko trzy 

wojowniczki, od czasu do czasu wspomagane jednym 
pomocnikiem. Bitwy nie są toczone w przypadkowy sposób, 

skrupulatnie opracowana została strategia działania. 

Tekst i zdjęcia: Anna Baczyńska, kierownik sekretariatu, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Agnieszka Matysiak, kierownik kancelarii niejawnej,  

PBG S.A. i PBG oil and gas

KRÓLOWE 
ARCHIWUM

Losy archiwum zostały przesądzone 
27  marca, kiedy to sprzedano twierdzę 
wraz ze skarbcem. Zamek, nazywany 
przez dworzan budynkiem H, mieścił ów 
skarbiec na parterze, gdzie wartę pełniła 
najdzielniejsza z rycerek – Pani Urszula 
Wtorkowska. Zasługi Pani Urszuli nie pój-
dą w niepamięć, dalej będzie czuwać nad 
papierowym dobytkiem Grupy PBG, jed-
nak w nieco zmienionej formule – funk-
cji łącznika.

Baza danych PBG zostanie wydzielona 
na zewnątrz, akta przeniesione do Gą-
dek. Tam swoją siedzibę ma firma, która 
świadczyć będzie usługi w zakresie ewiden-
cji i archiwizacji dokumentów dla Spółek 
z Wysogotowa. Zlecenie tej pracy specja-
listom to oszczędność czasu i powierzchni 
biurowej. Do ich obowiązków należy dbanie 
o bezpieczeństwo, porządek i dostępność 
dokumentów. Tworzenie, przechowywanie 
i niszczenie dokumentacji uregulowane jest 
przepisami prawa, choćby zarządzanie 
aktami osobowymi i płacowymi wymaga 
odpowiednich uprawnień. Budynki i  po-
mieszczenia, w których przechowywana 
jest dokumentacja wytworzona na nośniku 
papierowym, muszą spełniać szereg wymo-
gów: od odpowiedniej temperatury, wilgot-
ności, ochrony przed kurzem i owadami, do 
przestrzegania poziomu natężenia światła 
nieprzekraczającego 200 luksów.



71Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”



72 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Tworzenie bazy danych to praca 
zbiorowa całej jednostki organiza-
cyjnej. Obowiązkiem każdego pra-
cownika jest prawidłowe ewiden-
cjonowanie, przechowywanie i za-
bezpieczanie dokumentów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pra-
wa oraz wewnątrzzakładowymi re-
gulacjami. W związku z tym trwają 
prace nad aktualizacją działającego 
w Spółkach regulaminu ewidencji 
i archiwizacji dokumentów. 

Koordynatorem pomiędzy firmą 
zewnętrzną a Grupą PBG będzie pani 

Urszula Wtorkowska, pracownik Biu-
ra Kancelarii Niejawnej i Archiwum, 
przy wsparciu pani Joanny Trzeciak 
(pełnomocnik zarządu ds. ochrony 
informacji niejawnych, inspektor 
ochrony danych osobowych) oraz 
pani Agnieszki Matysiak (kierownik 
kancelarii niejawnej). 

I teraz bardzo ważna informacja 
dla wszystkich pracowników z Wyso-
gotowa. Wypożyczenie dokumentów 
z  archiwum zewnętrznego będzie 
wymagało przestrzegania pewnej 
procedury. Niezmiennie, zgłoszenia 
będą przyjmowane za pośredni-
ctwem systemu „Mantis” i realizowa-
ne raz w tygodniu. Zamawiane do-
kumenty odbierać będzie osobiście 
pani Urszula i dalej dystrybuować 
zgodnie z zebranymi informacjami. 
Firma obsługująca Grupę dowiezie 
do Spółki bądź dostarczy konkretny 
dokument drogą elektroniczną tylko 
w nagłych i wymagających pośpie-
chu sprawach. Ta usługa łączy się 
bowiem z dodatkowymi kosztami. 

Przygotowanie każdej jednost-
ki dokumentów do archiwum ze-
wnętrznego wymaga trzymania się 
poniższego schematu:
• złożenie i sklejenie kartonu;
• lokalizacja dokumentów według 

wcześniej przygotowanego przez 
panią Ulę wykazu spisów (odpo-
wiedni regał i półka);

• spakowanie zlokalizowanych te-
czek i segregatorów do kartonu, 
przy jednoczesnym wypełnianiu 
protokołu zdawczo-odbiorcze-
go (pani Ula), który podpisywa-
ny jest przez firmę zewnętrzną 

Wypożyczenie 
dokumentów z archiwum 
zewnętrznego będzie 
wymagało przestrzegania 
pewnej procedury. 
Niezmiennie, zgłoszenia 
będą przyjmowane za 
pośrednictwem systemu 
„Mantis” i realizowane 
raz w tygodniu. 
Zamawiane dokumenty 
odbierać będzie osobiście 
pani Urszula i dalej 
dystrybuować zgodnie 
z zebranymi informacjami. 
Firma obsługująca 
Grupę dowiezie do 
Spółki, bądź dostarczy 
konkretny dokument 
drogą elektroniczną, tylko 
w nagłych i wymagających 
pośpiechu sprawach. 
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ARCHIWUM  
W LICZBACH

1 kilometr dokumentów 
1600 kartonów 
400 kartonów 
przygotowanych w ciągu 
4 dni
3 stałych pracowników + 1 
pomocnik od czasu do czasu
2 wózki służące do 
transportowania 
przygotowanych kartonów
3 kartony na każdym wózku
2 tygodnie – czas na 
realizację zadania!

w momencie przekazywania do-
kumentów;

• opis kartonów;
• ustawianie kartonów na specjal-

nym wózku (po 3), służącym do 
transportowania ich do innego 
pomieszczenia;

• zaklejenie kartonu;
• odbiór dokumentów przez firmę 

zewnętrzną.
Ogromny wysiłek włożony w przy-

gotowanie dokumentów do wydzie-
lenia na zewnątrz pozwoli Spółkom 
maksymalnie zminimalizować kosz-
ty, jakie ponieść muszą, chcąc doko-
nać outsourcingu. Określnie „Królowe 
Archiwum” nie jest zatem przypadko-
we. Panie Urszula, Joanna i Agniesz-
ka przejęły kontrolę nad całym zbio-
rem dokumentacji, który przedstawio-
ny w liczbach robi wrażenie. Zadanie 
nie jest łatwe, ale praca została zorga-
nizowana w taki sposób, aby niemożli-
we stało się wykonalne. Wiem, co mó-
wię – byłam i widziałam.
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Praca w  Grupie PBG obliguje nas 
wszystkich do przestrzegania wspo-
mnianych w tytule wielu zasad, wy-
mogów, ustaw, norm, instrukcji, roz-
porządzeń. Proste? Z pewnością, je-
śli tylko się je… zna. A także rozumie 
i stosuje. Bo to warunek niezbędny 
dla sprawnego funkcjonowania fir-
my i realizacji wyznaczonej strategii.

Tegoroczne SIS-y wskazały nam, 
jak duże znaczenie mają działania 
podjęte przez każdego z nas, nieza-
leżnie od funkcji i miejsca w organi-
zacji. Przedstawiono nam najważ-
niejsze informacje, dzięki którym 
lepiej rozumiemy funkcjonowanie 
dużego organizmu, jakim jest na-
sza organizacja. Wskazano też po-
stawy i zachowania niezbędne do 
realizacji celów i strategii rozwoju 
Grupy PBG. Spójrzmy, jak wyglądało 
Spotkanie Informacyjno-Szkolenio-
we 2018 okiem organizatorek, Anny 
i Aleksandry.

Tegoroczne spotkanie zdecydo-
wanie różniło się od poprzednich, i to 
pod wieloma względami. Pierwszy 
raz zastosowano losowy wybór 90% 
uczestników. Organizatorzy chcieli 
zapewnić udział w tym ważnym wy-
darzeniu przedstawicielom wszyst-
kich obszarów i szczebli organizacji. 

Po raz pierwszy także pracownicy 
Departamentu Informatyki Korpo-
racyjnej połączyli za pośrednictwem 
wideokonferencji aż cztery lokaliza-
cje: Racibórz, Jaworzno, Warszawę 
i Wysogotowo. Dzięki temu w 2018 
uczestniczyło około 450 osób.

Tematyka wystąpień
Niezmiennie ważna i aktualna była 
tematyka wystąpień. Prelegenci 
przekazali istotne informacje na 
temat strategii, celów i kierunków 
rozwoju Spółek z Grupy PBG, a tak-
że przedstawili zachodzące zmia-
ny – w oparciu o obowiązujące usta-
wy, rozporządzenia, normy i zasady. 
A oto prezentowane zagadnienia – 
zgodnie z kolejnością wystąpień.

Pani Agnieszka Wasilewska- 
-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A., 
przedstawiła zmiany związane ze 
strategią: nowy podział ról i odpo-
wiedzialności w Zarządzie. Omówiła 
rozszerzenie spektrum działalności 
RAFAKO o obszary dotąd zarezerwo-
wane dla PBG, co pozwoli Grupie Ka-
pitałowej PBG na osiągnięcie efektu 
synergii, zapowiedziała wydzielenie 
Wytwórni Kotłów w celu zwiększenia 
jej atrakcyjności na rynku, a także 
konsolidowanie funkcji polegające 

Bądźcie na bieżąco z korporacyjnymi regulaminami i rozporządzeniami oraz przypomnijcie 
sobie najważniejsze przesłanie Spotkania Informacyjno-Szkoleniowego 2018 pn. „Wiesz 

więcej, reagujesz szybciej – ustawy, rozporządzenia, normy, zasady…”.

Tekst: Anna Baczyńska, kierownik sekretariatu, PBG oil and gas; 
Aleksandra Królik, Administrator Systemów Informatycznych, RAFAKO S.A. 

Zdjęcia: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG, Archiwum Grupy PBG

XVIII Spotkanie Informacyjno- 
-Szkoleniowe Pracowników Grupy PBG
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na wprowadzeniu odpowiedzialno-
ści imiennej za poszczególne tematy. 
Pani Prezes omówiła ubiegłoroczny 
wynik Spółki i zaapelowała o otwar-
tość na zmiany i wspólne rozwiązy-
wanie problemów.

Pan Tomasz Tomczak, Wice-
prezes Zarządu RAFAKO S.A. opo-
wiedział o  regulacjach kreowa-
nych przez Unię Europejską, doty-
czących ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenia 

udziału energii odnawialnej w mik-
sie energetycznym. Nowe przepisy 
dają RAFAKO szanse na udział w ko-
niecznej modernizacji starych blo-
ków energetycznych. Prezes przed-
stawił również zadania nowo po-
wstałego Departamentu Sprzedaży, 
który będzie zajmował się kluczowy-
mi obszarami. Efektem zmian podej-
ścia do biznesu ma być pozyskanie 
jak największej ilości zleceń jak naj-
mniejszym kosztem sprzedaży.

Tegoroczne SIS-y 
wskazały nam, jak 
duże znaczenie mają 
działania podjęte przez 
każdego z nas, niezależnie 
od funkcji i miejsca 
w organizacji.
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Pan Karol Sawicki, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO S.A., w prezenta-
cji „Realizacja kontraktów – dbałość 
o każdą złotówkę”, podkreślił znacze-
nie etapu przygotowania oferty dla 
późniejszej realizacji kontraktu oraz 
zwrócił uwagę, jak istotne jest roz-
poznanie lokalnego rynku, szczegól-
nie pod względem obowiązujących 
na nim regulacji. Zostały zaprezen-
towane najczęściej popełnianie błę-
dy na kolejnych etapach realizacji 
projektu: projektowaniu, zakupach, 
procesie budowy i okresie gwaran-
cyjnym.

Pan Jarosław Dusiło, Wicepre-
zes Zarządu RAFAKO S.A., w  pre-
zentacji „Odpowiedzialność za wy-
niki i finanse – kierunek kontroling”, 
przedstawił rolę kontrolingu w obli-
czu nowych wyzwań. Zwrócił uwagę 
na strach jako przyczynę problemów 
oraz konieczność wyzwolenia pozy-
tywnych cech, które pozwalają sku-
tecznie pracować. Za najważniejsze 
cele – z punktu widzenia finansów 
firmy – uznał wiarygodność w rela-
cjach inwestorskich i silną pozycję 
w relacjach z instytucjami finanso-
wymi. Aby to osiągnąć, potrzebna 
jest przewidywalność wyników i od-
powiedzialność za strategię.

Pan Przemysław Szkudlarczyk, 
Prezes Zarządu PBG oil and gas 
Sp. z o.o., podsumował działalność 
spółki PBG oil and gas w roku 2017 
oraz podkreślił, że ubiegłoroczne na-
stawienie na przygotowanie ofert 
zaczęło przynosić efekty i skutkuje 
podpisywaniem nowych kontrak-
tów. Kontrakty pozyskiwane są przy 
współpracy z RAFAKO i RAFAKO En-
gineering. Kolejne oferty w sektorze 
gazu ziemnego i ropy naftowej są 
w  trakcie przygotowania. Wyzwa-
niem dla Grupy PBG będzie zapew-

nienie zasobów finansowych i po-
tencjału wykonawczego.

Pan Rafał Damasiewicz, Prezes 
Zarządu RAFAKO Engineering Sp. 
z o.o., przedstawił najważniejsze in-
formacje dotyczące spółki RAFAKO 
Engineering. Podstawowe cele stra-
tegiczne to stabilizacja organizacji 
i dalszy rozwój. Spółka chce rozwi-
jać się na rynku oil&gas oraz w ob-
szarze rozruchów technologicznych. 
Prezes zaprezentował rosnącą war-
tość sprzedaży w latach 2014 – 2017 
oraz jej strukturę. Omówił portfel za-
mówień i kierunek rozwoju na rok 
2018, a także aktualnie negocjowa-
ne kontrakty, które odzwierciedlają 
wielki potencjał spółki.

Pani Jolanta Markowicz i  Pan 
Roman Wenski wystąpili z prezen-
tacją na temat MSSF 15, który jest 
odpowiedzią na potrzebę dostoso-
wania się do wciąż zmieniających się 
warunków umów z klientami, czyli 
umów wieloskładnikowych. Ma on 
również pomóc rozwiązywać prob-
lemy z  rozpoznawaniem przycho-
dów. Nowy standard wymaga inne-
go spojrzenia na przychód ze sprze-
daży. Sposób oceny zaawansowania 
kosztowego również ulega zmianie.

Pan Bartosz Kuźmin zaprezento-
wał wybrane zmiany w podatkach 
w roku 2018. Omówił ograniczenia 
w  odliczeniu kosztów uzyskania 
przychodów, zmiany w zakresie po-
datku VAT umożliwiające tzw. split 
payment  – podział płatności dla 
klientów, minimalny podatek do-
chodowy od nieruchomości komer-
cyjnych i  wyodrębnienie zysków 
kapitałowych, jako osobnego źródła 
przychodów.

Pani Bożena Ciosk, Wiceprezes 
Zarządu FCS Business Solutions 
Sp.  z  o.o., przedstawiła podstawy 

Pani Małgorzata 
Wiśniewska, Członek 
RN RAFAKO S.A. oraz 
PBG S.A., Prezes Fundacji 
PBG, przybliżyła nam 
temat dotyczący RODO, 
czyli Rozporządzenia 
o Ochronie Danych 
Osobowych. 
Bezpieczeństwo danych 
osobowych dotyczy 
wszystkich, niezależnie od 
obszaru pracy i zakresu 
obowiązków. Pani 
Prezes omówiła również 
temat zarządzania 
przez jakość, a także 
standardu informacji 
niefinansowych w aspekcie 
odpowiedzialności 
każdego z nas. Na 
zakończenie zaapelowała 
o promowanie 
postaw rzetelności, 
odpowiedzialności, 
kreatywności, 
roztropności, chęci do 
działania i współpracy 
oraz wzajemnego 
szacunku.
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prawne oraz genezę i cel dyrektywy 
dotyczącej raportu niefinansowego. 
Wymóg raportowania dotyczy kwe-
stii środowiskowych, spraw społecz-
nych i pracowniczych, poszanowa-
nia praw człowieka, przeciwdziała-
nia korupcji i łapownictwu. Raport 

powinien zawierać opis polityki, wy-
ników, ryzyka, zwięzły opis modelu 
biznesowego z kluczowymi niefinan-
sowymi wskaźnikami efektywności.

Pan Mariusz Łożyński, Wice-
prezes Zarządu PBG S.A., omó-
wił zmiany w  zakresie norm ISO 

oraz przebieg procesu certyfikacji 
w spółkach z Grupy. Nowe normy są 
bardziej elastyczne i z jednej stro-
ny pozwalają na dowolność w po-
dejściu, z  drugiej wymagają udo-
kumentowanych informacji. Prezes 
zwrócił uwagę na odpowiedzial-
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ność najwyższego kierownictwa 
za produkt i usługę oraz koniecz-
ność patrzenia na potrzeby wszyst-
kich interesariuszy, które wymaga-
ją kompleksowego nadzoru i moni-
torowania ryzyk.

Pani Małgorzata Wiśniewska, 
Członek RN RAFAKO S.A. oraz 
PBG S.A., Prezes Fundacji PBG, przy-
bliżyła nam temat dotyczący RODO, 
czyli Rozporządzenia o Ochronie Da-

nych Osobowych. Bezpieczeństwo 
danych osobowych dotyczy wszyst-
kich, niezależnie od obszaru pracy 
i zakresu obowiązków. Pani Prezes 
omówiła również temat zarządza-
nia przez jakość, a także standardu 
informacji niefinansowych w aspek-
cie odpowiedzialności każdego z nas. 
Na zakończenie zaapelowała o pro-
mowanie postaw rzetelności, odpo-
wiedzialności, kreatywności, roz-
tropności, chęci do działania i współ-
pracy oraz wzajemnego szacunku.

Pani Joanna Trzeciak i Pani Bo-
żena Małczak-Koziarska wystąpiły 
z tematem „RODO w praktyce – za-
gadnienia o  których musimy wie-
dzieć”. Prelegentki omówiły regula-
cje prawne oraz pojęcia stosowane 
w RODO, prawa i obowiązki w za-
kresie przetwarzania danych oso-
bowych oraz istotę odpowiedzial-
ności za prawidłowe przetwarzanie 
tych danych.

W drugiej części prezentacji zo-
stał przedstawiony proces przygoto-
wania GK PBG do wymagań RODO 
oraz podejmowane w  tym zakre-
sie działania organizacyjne i tech-
niczne.

Pani Halina Chadrian wystąpiła 
z prezentacją „ISO w praktyce – za-
gadnienia, o których musimy wie-
dzieć więcej”, zapoznając nas z głów-
nymi obszarami zmian w  tym za-
kresie i wymaganiami dotyczącymi 
wiedzy organizacji. Wskazała na na-
cisk na cele, przywództwo, pomiar 
i zarządzanie zmianą, a zarazem li-
beralizację podejścia do nakazów 
i dokumentacji systemowej.

Pani Magdalena Eckert zapre-
zentowała jeden ze standardów 
informacji niefinansowych (SIN). 
Omówiła obszar zarządczy i środo-
wiskowy oraz jego oddziaływanie 
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oraz obszar społeczny i pracowniczy. 
Podkreśliła, że pierwsze sprawozda-
nie jest punktem wyjścia do dosko-
nalenia SIN, a przed nami stoi jesz-
cze stworzenie procesów oraz jedno-
litych regulacji dla Grupy.

Pani Katarzyna Naczyńska 
w  prezentacji „Znajdź przyczynę, 
a pojawi się rezultat” przedstawiła 
nową komórkę organizacyjną – Ze-
spół Obiegu Dokumentów.

Wskazała na wagę wprowadza-
nia rzetelnych informacji, będących 
podstawą szybkiego reagowania, 
ponieważ sprawny proces komuni-
kacji wpływa na sprawną realiza-
cję celów. Za kompletność danych 
i ich czas obiegu w spółce odpowia-
da nowo powstały Zespół, który jest 
punktem styku pomiędzy Biznesem 
a Księgowością.

Pani Alicja Skrzeczkowska-Pala 
w wystąpieniu na temat „Nowej roli 
i  odpowiedzialności controllingu” 
zaprezentowała zadania rachun-
kowości zarządczej, w  tym nowe 
zasady, procesy i odpowiedzialno-
ści. Zostało omówione wdrożenie 
systemu Infor d/EPM, które umoż-
liwiło pracę w jednym systemie we 

Pracownicy, z którymi dyskutowałyśmy po 
prezentacjach podkreślali zainteresowanie 
przedstawionymi tematami i ich praktyczne 
odniesienia do codziennej pracy. Prezentowane 
tematy skłaniały do przemyśleń i szerszego 
spojrzenia na wykonywane zadania, również 
w kontekście zmieniających się wymagań. Zostały 
bowiem poruszone najważniejsze zagadnienia 
dotyczące dostosowania organizacji do 
zmieniających się ustaw, zarządzeń, norm i zasad 
oraz odpowiedzialności każdego z nas za realizację 
wspólnych celów.

wszystkich obszarach przychodów 
i kosztów generowanych przez Spół-
kę. Dodatkowo system ten umożli-
wia generowanie raportów zarząd-
czych.

Pani Karolina Kubica-Kamiń-
ska w swojej prezentacji przedsta-
wiła istotne kwestie dotyczące po-
staw pracowników. Prezentacja mia-
ła charakter opowieści o tworzeniu 
kultury, nagradzaniu za efekty oraz 
budowaniu poczucia wspólnoty 
i bardzo różnym, często kontrower-
syjnym odbiorze podejmowanych 
działań przez Załogę. Przedstawiona 
historia przypomina o tym, że suk-
ces jest możliwy tylko dzięki pracy 
zespołowej, ponieważ „razem może-
my więcej”.

Wrażenia
Pracownicy, z którymi dyskutowa-
łyśmy po prezentacjach, podkreśla-
li zainteresowanie przedstawionymi 
tematami i ich praktyczne odniesie-
nia do codziennej pracy. Prezentowa-
ne tematy skłaniały do przemyśleń 
i  szerszego spojrzenia na wykony-
wane zadania, również w kontekście 
zmieniających się wymagań. Zosta-

ły bowiem poruszone najważniejsze 
zagadnienia dotyczące dostosowa-
nia organizacji do zmieniających się 
ustaw, zarządzeń, norm i zasad oraz 
odpowiedzialności każdego z nas za 
realizację wspólnych celów.

Jeśli chodzi o nasze osobiste wra-
żenia, to udział w SIS był nie tylko cie-
kawym doświadczeniem i okazją do 
zdobycia wiedzy, ale przede wszyst-
kim możliwością współpracy z nie-
zwykłymi osobami. Takie wspólne 
spotkanie nie tylko integruje, lecz 
także uświadamia, że jesteśmy częś-
cią organizacji o ogromnym poten-
cjale, dlatego nasza postawa ma klu-
czowe znaczenie dla realizacji wspól-
nych celów i wykorzystania szans na 
ciągle zmieniającym się rynku.

Podziękowania
Przygotowanie SIS to wielkie przed-
sięwzięcie, które wymaga ogromu 
pracy i zaangażowania zarówno pre-
legentów, jak i organizatorów. Przy-
gotowywanie SIS to duża odpowie-
dzialność, a co za tym idzie – niemały 
stres. To jednak mobilizuje do dzia-
łania. Zaangażowanie Członków Za-
rządów, prelegentów, koordynatorów, 
informatyków i wszystkich osób po-
wołanych do obsługi spotkania po-
zwalało odnaleźć niezwykłą siłę pły-
nącą z możliwości pracy w zespole. 
Tym, którzy swą pracą przyczynili się 
do sprawnego przeprowadzenia SIS 
2018, autorki składają serdeczne po-
dziękowania! Szczególne należą się 
one kolegom z Departamentu Infor-
matyki Korporacyjnej za profesjonal-
ne przygotowanie połączeń. Mimo 
dzielących nas setek kilometrów, 
mogliśmy się widzieć i słyszeć, a ich 
praca „w tle” gwarantowała spraw-
ne przełączanie obrazów i dźwięków 
pomiędzy lokalizacjami.
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Jacek Balcer: Zaczniemy od krót-
kiego pytania: jaki jest złoty środek 
na to, by pracownik zatrudniony 
w RAFAKO był zadowolony z dzia-
łań swojego pracodawcy?

Karolina Kubica-Kamińska: Uśmie-
cham się, bo już na początku dosta-
ję najtrudniejsze z  możliwych py-
tań. Uniwersalnego środka nie ma. 
W RAFAKO, tak jak we wszystkich 
spółkach z Grupy PBG, funkcjonują 
rozmaite formy wspierania, mo-
tywowania i  edukowania pracow-
ników, dopasowane zarówno pod 
względem indywidualnych potrzeb, 
jak i etapu kariery zawodowej. Pra-
cownicy zatrudnieni w  RAFAKO 
są niezwykli i  zarazem niezwykle 
wymagający. To oni tworzą markę 
RAFAKO, realizują największe in-
westycje energetyczne w Polsce i na 
świecie oraz budują wartość Spółki. 
Zatrudniamy najlepszych fachow-
ców i chcemy ich zatrzymać, a to wy-
maga szczególnej dbałości o zespół. 

Co zatem oferuje swoim pracow-
nikom RAFAKO? 
 Pakiet jest tak szeroki, że każdy znaj-
dzie dla siebie coś odpowiedniego. 

Zacznę od standardu, którym jest 
umowa o  pracę, wynagrodzenie 
płatne na czas, ergonomiczne i bez-
pieczne miejsce pracy oraz możli-
wość dofinansowania szkoleń i na-
uki na studiach. Rekrutacja na wolne 
stanowiska we wszystkich spółkach 
z Grupy PBG zawsze zaczyna się od 
naboru wewnętrznego, więc każdy, 
kto chce wykorzystać swój potencjał 
może spróbować sił w konkursie we-
wnętrznym i dowolnie pokierować 
własną ścieżką kariery. 

Praca przy projektach badaw-
czych, dostęp do nowoczesnych roz-
wiązań i narzędzi informatycznych, 
udział w branżowych konferencjach 
krajowych i zagranicznych – to ko-
lejne benefity, na które może liczyć 
pracownik RAFAKO. Są też zmien-
ne składniki wynagrodzenia przy-
sługujące za dodatkowe zadania 
lub świetne wyniki pracy: premia 
operacyjna i  premia z  Funduszu 
Zadaniowego, ponadto nagrody oko-
licznościowe i nagrody pieniężne za 
wybitne osiągnięcia na rzecz Spółki. 
Dla pracowników z wieloletnim sta-
żem pracy wypłacane są nagrody ju-
bileuszowe i wręczane są upominki. 
Wielu pracowników z dumą nosi ze-

Budowa kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i współpracy oraz nagradzanie efektów to 
kierunek nowej strategii personalnej RAFAKO S.A., o której rozmawiamy z dyrektor HR – Karoliną 

Kubicą-Kamińską, powołaną do korporacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie PBG.

Rozmawiał: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
– strategia personalna RAFAKO S.A.

Pracownicy 
zatrudnieni 
w RAFAKO są 
niezwykli i zarazem 
niezwykle 
wymagający. 
To oni tworzą 
markę RAFAKO, 
realizują największe 
inwestycje 
energetyczne 
w Polsce i na świecie 
i budują wartość 
spółki. Zatrudniamy 
najlepszych 
fachowców i chcemy 
ich zatrzymać, a to 
wymaga szczególnej 
dbałości o zespół. 
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garki z grawerem: 25 lat w RAFAKO. 
Docenianą przez RAFAKOwców for-
mą zatrudnienia jest ruchomy czas 
pracy, możliwość wykorzystywania 
przepustek w  awaryjnych sytua-
cjach i obecność lekarza w przyza-
kładowej przychodni. Jest też bogaty 

pakiet socjalny w postaci kart Multi-
sport, paczek dla dzieci, dofinanso-
wanie na wczasy dla całych rodzin, 
bogaty pakiet zapomóg i pożyczek 
mieszkaniowych oraz wsparcie 
finansowe i rzeczowe dla emeryto-
wanych pracowników. Nie należy 

zapominać o wsparciu udzielonym 
przez Spółkę tym pracownikom, 
którzy chcą realizować swoje pasje 
sportowe, biegaczom, triathloni-
stom, pasjonatom piłki, rowerów 
i  sportów wodnych. Wszystkie te 
działania powodują, że budujemy 
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w  RAFAKO kulturę organizacyjną 
opartą na zaufaniu i  współpracy 
oraz nagradzaniu efektów. 

Dlaczego RAFAKO zdecydowało 
się na taki kierunek strategii 
personalnej?
Chcemy budować zgrany i zoriento-
wany na cel zespół. To niełatwe wy-
zwanie, gdy zatrudnienie w Spółce 
przekracza 1500 osób a dodatkowo 
pracownicy są rozproszeni w kilku 
lokalizacjach. Żeby sprostać zada-
niu, integrujemy zespół i szkolimy 
menedżerów z obszaru zarządzania 
zespołem i przywództwa (projekt „Ja, 
Lider XXI wieku”). Tradycją stały się 
już Spotkania Informacyjno-Szko-
leniowe z udziałem Zarządu i pra-
cowników (SIS), wyjazdy szkolenio-
we w miejsca budów realizowanych 
przez RAFAKO i Grupę PBG, wyjazdy 
nagrodowe na narty czy uroczyste 
obchody Dnia Energetyka. W kalen-
darzu wydarzeń firmowych mamy 
również imprezy integracyjne dla 
pracowników i ich rodzin: Mikołaj-
ki, Dzień Dziecka i spływ kajakowy. 
O tych wydarzeniach dowiedzieć się 
można więcej z „Ogniwa”, Intranetu, 

gazetek ściennych i radiowęzła – to 
główne kanały komunikacyjne, za 
pośrednictwem których informu-
jemy pracowników o  działaniach 
Spółki i Grupy PBG. 

Co według Pani jest obecnie 
największym wyzwaniem dla 
RAFAKO jako pracodawcy?
W sytuacji, gdy Spółka realizuje stra-
tegiczny projekt reorganizacji, któ-
rego składową częścią są zwolnienia 
grupowe, moim zdaniem najważ-
niejsze jest utrzymanie zaufania do 
pracodawcy. Trzeba w takie działa-
nia włożyć dwu-, a nawet trzykrotnie 
więcej wysiłku niż w „normalnych” 
warunkach. To trudny egzamin, ale 
myślę, że RAFAKO przechodzi pró-
bę pozytywnie. Uruchomiony został 
Program Dobrowolnych Odejść dla 
pracowników w okresie przedeme-
rytalnym, a  pracownicy, których 
miejsca pracy są likwidowane, mogą 
liczyć na wsparcie w poszukiwaniu 
nowego miejsca zatrudnienia. Pra-
cownicy, którzy zostają w firmie, są 
informowani o powodach restruktu-
ryzacji, jej zasięgu, a przede wszyst-
kim o celach, jakie spółka chce osiąg-

nąć, optymalizując koszty i zasoby. 
Decyzja o likwidacji stanowisk jest 
zawsze poprzedzona wnikliwą ana-
lizą i  jest wyborem ostatecznym. 
W  pierwszej kolejności, zgodnie 
z  przyjętą przez Zarząd strategią 
biznesową, skupiamy się na opty-
malizacji procesów i narzędzi.

Może Pani podać przykłady 
takich działań?
Takich inicjatyw jest mnóstwo, ich 
kompletny katalog zawiera projekt 
OPTIMA. Ja chciałabym zwrócić 
uwagę na usprawnienia procesowe 
z obszaru HR, które są z całą pew-
nością dostrzegane przez wszyst-
kich pracowników: elektroniczne 
paski płacowe, przepustki elektro-
niczne, szkolenia e-learning i stałe 
godziny dyżurów kadr i  płac. Te 
udogodnienia sprawiają, że możemy 
efektywniej pracować w mniejszym 
zespole i mniejszym nakładem środ-
ków, jednocześnie nie obniżając ja-
kości usług świadczonych przez HR. 

 A co ze zmianą systemu 
motywacyjnego? Czy będzie 
nowy system premiowania 
pracowników RAFAKO?
Od stycznia porządkujemy kwestie 
premii operacyjnej. Przypomnie-
liśmy przełożonym obowiązujące 
zasady a w obszarach, gdzie cele są 
długoterminowe wprowadziliśmy 
kwartalny, a nie miesięczny okres 
premiowania. Z pilotażowego wdro-
żenia MBO wzięliśmy to co najlep-
sze – wyznaczanie celów i umiejęt-
ność ich kaskadowania. Na bieżąco 
monitorujemy, kto i ile premii przy-
znaje swoim pracownikom, wymie-
niamy się z przełożonymi opiniami, 
autorskimi formularzami, które sto-
sują na potrzeby swoich zespołów, 
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rozdzielając premie i opracowujemy 
materiał, który będzie dla szefów 
wsparciem przy podziale premii. 
Może będzie to dla niektórych czytel-
ników duże zaskoczenie, ale jestem 
zdania, że funkcjonujący w RAFAKO 
system premiowo-motywacyjny do-
skonale wpisuje się w realizację stra-
tegii personalnej. Wyróżniający się 
wynikami i postawą pracownik ma 
szansę otrzymać w ramach premii 
operacyjnej nawet do 50% wartości 
swojego miesięcznego wynagro-
dzenia, szef ma więc narzędzia, by 
motywować i dodatkowo nagradzać 
najlepszych pracowników za świet-
nie wykonaną pracę.

Co pracownik musi zrobić, żeby 
otrzymać premię operacyjną?
Szczegółowe zasady przyznawania 
premii określa załącznik nr 3 do 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy (ZUZP), gdzie określono, że 
premia jest nagrodą za pracę wy-
konaną powyżej oczekiwań. Mówiąc 
wprost, za standardową pracę przy-
sługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
ale ponadprzeciętne zaangażo-
wanie powinno zostać dodatkowo 
docenione. Pracownik powinien 
wiedzieć, że wykonał zadanie pra-
widłowo albo że w jego pracy są ob-
szary do poprawy. Powiem więcej, 
nie tylko powinien wiedzieć, ale ma 
do tego pełne prawo. Namawiam 
więc do tego, by wychodzić z  ini-
cjatywą i pytać przełożonych o cele 
lub zgłaszać chęć udziału w nowych 
projektach. 

W lipcu b.r. Zarządy spółek z Gru-
py PBG powierzyły Pani zarządza-
nie zasobami ludzkimi na poziomie 
korporacyjnym. Jakie są obecnie 
Pani najważniejsze zadania?

Poza realizacją wyznaczonej stra-
tegii personalnej i  podstawowym 
zadaniem, jakim jest planowanie, 
nadzorowanie i kontrola wszystkich 
prac związanych z  zarządzaniem 
personelem RAFAKO, wspieram Za-
rządy w efektywnym wykorzystaniu 
kompetencji i doświadczenia pracow-
ników na poziomie korporacyjnym. 
Głęboko wierzę w to, że razem może-
my więcej i stawiam sobie za cel uczy-
nienie z pracowników spółek Grupy 
PBG jej najlepszych ambasadorów.

Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my powodzenia w realizacji założo-
nych planów.

Od wielu lat w Grupie PBG budujemy 
zespoły w oparciu o naturalne 
predyspozycje, wykorzystując informacje 
o talentach pracowników. Na zdjęciu 
wyniki kwestionariusza samooceny
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Ponad dwadzieścia lat pracuję w  komórce 
płacowej (obecnie Dział Płac – NZP). Każdy 
pracownik i nie tylko, bo też zleceniobiorcy, 
emeryci i renciści doświadczają efektów na-
szej pracy – poprzez przelewy pieniędzy na 
konta osobiste, tzw. paski wynagrodzeń, raz 
do roku PIT-y oraz wiele, wiele innych zaświad-
czeń (w obiegu naszej komórki jest ponad 150 
różnych dokumentów). Dodać należy, że nie-
ustannie zmieniają się procedury emisji tych 
dokumentów (chociażby ostatnio: ponad 75% 
pracowników otrzymuje paski wynagrodzeń 
w formie elektronicznej). Zmieniają się także 
wzory tych dokumentów. 

Dość dynamicznie zmieniają się również 
obowiązki poszczególnych osób pracujących 
w Biurze Kadr i Płac. Od paru miesięcy wszyscy 
jesteśmy razem w budynku SBA, gdzie dawniej 
była przychodnia lekarska. Co dają te ciągłe 
zmiany? Niektóre są konieczne, bo wiele dru-
ków pochodzi z instytucji zewnętrznych (Urząd 
Skarbowy, ZUS, PFRON, banki itd.). Inne mają 
służyć lepszej organizacji pracy. Otóż jedna 
z takich zmian, której nie wymieniłem wcześ-
niej, to zmiana, która dotyczy całej załogi. Kilka 

CZY POTRZEBNA JEST 

Czy dyscyplina jest potrzebna? Pytanie retoryczne, a nawet ktoś może powiedzieć – prowokacyjne. 
Tak postanowiłem zacząć swój krótki tekst. Skoro krótki, to od razu przechodzę do meritum sprawy.

Tekst: Krzysztof Hrycko, główny specjalista działu płac, RAFAKO S.A.

tygodni temu w skrzynkach pocztowych osób 
mających służbowe konta poczty elektronicz-
nej, a także w intranecie pojawił się następują-
cy komunikat: od 1 marca wyznaczamy stałe 
godziny dyżurów, w których pracownicy Biura 
Kadr i Płac będą odbierać telefony, przyjmo-
wać wnioski oraz udzielać informacji pracow-
nikom RAFAKO. Dyżurujemy od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 10:00 i 13:30 – 14:30.

Przyznam się szczerze, że sam podchodziłem 
sceptycznie do tej zmiany. Wielokrotnie próbo-
waliśmy takie „ograniczenia” przyjmowania 
interesantów wprowadzić. Starsi pracownicy 
może pamiętają czasy przed 1998 rokiem. Tak, 
takie ograniczenia były. Potem wyszliśmy z za-

DYSCYPLINA

Od 1 marca wyznaczamy stałe godziny dyżurów, 
w których pracownicy Biura Kadr i Płac będą 
odbierać telefony, przyjmować wnioski, oraz 
udzielać informacji pracownikom RAFAKO. 
Dyżurujemy od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 10:00 i 13:30 – 14:30.
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łożenia – frontem do pracownika. Jesteśmy 
służbą pracowniczą i jednym z naszych waż-
nych zadań, oprócz naliczania wynagrodzeń 
i dokonywania ich przelewów w terminie, jest 
być do dyspozycji dla pracowników. 

Czy te argumenty, czy założenia były złe? 
Na tamte czasy powiedziałbym, że były dobre. 
Ale niestety nie na tym nasze funkcjonowanie 
w firmie ma polegać, aby poruszać się tylko 
po wypracowanych schematach. Taka reguła 
(stabilizacji) nie pozwoli nam nigdy zrobić kro-
ku do przodu. My w dziale Kadr i Płac jesteśmy 
przyzwyczajeni do zmian (nie wspomniałem 
jeszcze o ważnych zmianach w naszej organi-
zacji, takich jak zmiana schematu organizacyj-
nego). Nie są one dla nas nie do przeskoczenia, 
nie stanowią nawet zagrożenia. Czas jest naj-
lepszym miernikiem tego, czy dana zmiana 
wyszła na dobre, nie tylko nam (działy: NZP 
i NZK), ale dla całej organizacji – dla wszyst-
kich osób (pracowników, zleceniobiorców, 
emerytów, rencistów). 

Z  czystym sumieniem mogę napisać, 
że zmiana godzin przyjęć interesantów 
(8:00 – 10:00 i 13:30 – 14:30) przyniosła już dobre 

efekty. Widzę (a często drzwi do mojego biura są 
otwarte na oścież), że osób (czy to w ubraniach 
roboczych, czy w garniturach) na korytarzu 
po godzinie 10:00 nie ma prawie wcale. Może 
jeszcze nie ucichły telefony po 10:00, ale mam 
nadzieję, że również ten środek komunikacji bę-
dzie częściej używany w wyżej wymienionych 
godzinach przyjęć interesantów.

Jest to bardzo pozytywna zmiana. Możemy 
lepiej wykonywać swoją pracę, może jeszcze 
nie szybciej (bo w niektórych sytuacjach szyb-
ciej się już nie da), ale na pewno mamy więcej 
spokoju. Może jeszcze kiedyś napiszę o bardziej 
konkretnych efektach. Czas pokaże.

Sądzę też, że ustalenie tych godzin przyj-
mowania interesantów przynosi dobre owo-
ce dla samych interesantów. Możemy wtedy 
więcej czasu poświęcić danej osobie i lepiej ją 
obsłużyć. Teraz my sami przekładamy ważne 
zadania na czas po godzinie 10:00. Wierzę, że 
wszystkim jest lepiej – na pewno nam. Czy zało-
dze też? – proszę o komentarze (może być mai-
lem do mnie: krzysztof.hrycko@rafako.com.pl).

Jeśli ktoś ma odmienne zdanie – także pro-
szę napisać.
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Jednym z takich innowacyjnych pomy-
słów jest przeprowadzenie po raz pierw-
szy w  historii spółki obowiązkowych 
szkoleń z  dziedziny Bezpieczeństwa 
i  Higieny Pracy w  formie e-learnin-
gowej. Projekt ten przeprowadziliśmy 
dla stanowisk kierowniczych oraz inży-
nieryjno-technicznych we współpracy 
z firmą TBF, specjalizującą się w szko-
leniach BHP.

E-learning ma wiele zalet, jest me-
todą bardzo efektywną i  wygodną. 
Przede wszystkim pozwala na znaczną 
oszczędność czasu – proces uczenia się 
można tak zaplanować i rozłożyć w cza-
sie, aby współgrał z innymi obowiązka-
mi – nasi pracownicy mieli 30 dni na 
realizację programu szkoleniowego. 
Uczestnicy mogli szkolić się w dowol-
nym miejscu, a także dostosować tempo 
nauki do swoich możliwości i preferen-
cji, wszak każdy z nas inaczej przyswaja 
wiedzę. Multimedialna forma szkoleń 
dała możliwość powtarzania i utrwala-
nia pozyskiwanych wiadomości w cie-
kawy i przystępny sposób.

Wybór tej formy kształcenia daje 
nie tylko oszczędność czasu, lecz także 
wymierne oszczędności finansowe dla 
Spółki  – dzięki wprowadzeniu e-lear-
ningu koszt jednostkowego szkolenia 
BHP dla stanowisk kierowniczych i in-
żynieryjno-technicznych zredukowano 
aż o ponad 70%.

W RAFAKO cały czas szukamy pomysłów 
i rozwiązań, które mają przyczyniać się 

do optymalizacji kosztów i czasu pracy załogi.

Tekst: Katarzyna Dzikołowska, specjalista 
ds. rekrutacji i szkoleń, RAFAKO S.A. 

Zdjęcie: Jarosław Sołtysek, Arte Media

E-learning 
w szkoleniach BHP
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Dzięki wprowadzeniu 
e-learningu koszt 
jednostkowego szkolenia BHP 
dla stanowisk kierowniczych 
i inżynieryjno-technicznych 
zredukowano aż o ponad 70%.
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Nietypowa wycieczka
Nie było baloników ani waty cukrowej, a mimo to dzieci doskonale bawiły się, spędzając 
swoje święto na poznawaniu tajników pracy w RAFAKO i zwiedzaniu zakamarków firmy. 

Tekst: Paweł Królik, Kierownik Sekcji Kontroli Realizacji PP12, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG
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Bardzo się cieszę, że miałem przyjem-
ność zaprezentować dzieciom Wytwór-
nię RAFAKO S.A. Wspólnie z pracowni-
kami Warsztatów Szkolnych przedsta-
wiliśmy dzieciom, jak wygląda praca na 
wydziale, jakie elementy wykonujemy 
oraz jakie maszyny są wykorzystywane 
do produkcji tych elementów.

W ciągu niespełna godziny staraliśmy 
się pokazać jak najwięcej, jednocześnie 
zwracając uwagę na bezpieczeństwo. 
Pokazaliśmy park maszynowy na 
wydziale komór (zaprezentowaliśmy 
różnice pomiędzy starszymi a nowymi 
maszynami), następnie z tzw. balkonu 
pokazaliśmy sposób wykonania paneli 
ścian szczelnych. Ostatnim punktem był 
wydział walczaków, na którym gabary-
ty elementów zrobiły na zwiedzających 
duże wrażenie. Pokazaliśmy im też pra-
sę 4000 ton, która również cieszyła się 
sporym zainteresowaniem. Szczęśliwcy 
otrzymali niewielkie elementy (breloki) 
wykonane na wycinarce wodnej, któ-
ra także znajduje się w naszym parku 
maszynowym.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą 
na tematy związane z  RAFAKO oraz 
zdyscyplinowaniem, które w przypad-
ku zwiedzania wydziałów jest bardzo 
ważne. Z zaciekawieniem słuchały in-
formacji odnośnie do wytwarzanych 
elementów. Była to pierwsza taka akcja 
od 2009 roku, kiedy to w ramach obcho-
dów 60-lecia RAFAKO również miałem 
przyjemność oprowadzać pracowni-
ków wraz z rodzinami. Mam nadzieję, 
że ta forma organizacji imprez zostanie 
podtrzymana i również inne osoby będą 
mogły przy różnych okazjach zobaczyć, 
jak wygląda produkcja w naszym za-
kładzie.
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Dzieci wykazały 
się dużą wiedzą na 
tematy związane 
z RAFAKO oraz 
zdyscyplinowaniem, 
które w przypadku 
zwiedzania wydziałów 
jest bardzo ważne. 
Z zaciekawieniem 
słuchały informacji 
odnośnie do 
wytwarzanych 
elementów.
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Dziś ośrodek szkoleniowy w RAFAKO 
to jedna z najlepiej wyposażonych 
pracowni tego typu w kraju. A wszy-
scy instruktorzy, którzy w nim pra-
cują, to jego dawni absolwenci. 
Zanim jednak stał się modelowym 
ośrodkiem szkolenia, o  jego istnie-
nie stoczono wiele bitew. Szczególnie 
w latach 1997 – 2000, czyli kiedy wy-
gaszano szkołę, niektórzy chcieli ją 
po prostu „zaorać”, a w miejsce war-

sztatów wprowadzić inne działy. Na 
szczęście znaleźli się ludzie, którzy 
wiedzieli, że firma, pozbywając się 
komórki szkoleniowej, odcina sobie 
dopływ „tlenu” w postaci wykwalifi-
kowanej kadry.

Mimo bowiem sporego wówczas 
bezrobocia, napływ niewykwalifiko-
wanych bezrobotnych, którzy chcieli 
się zatrudnić w RAFAKO, nie gwa-
rantował wysokiej jakości produk-

cji. Instruktorzy i szefowie produkcji 
w RAFAKO stali na stanowisku, że 
najwyższą jakość zagwarantuje 
pracownik, który jest od podstaw 
szkolony w  RAFAKO, niejako „szy-
ty na miarę” przez własny ośrodek 
szkoleniowy.

– Tak naprawdę to przetrwanie 
szkoły zawdzięczmy głównie ów
czesnej Dyrektor Działu Kadr i Szko
lenia, Pani Annie ZembatyŁęskej, 

Już prawie ją zamknięto, już były zakusy, by coś innego urządzić w nowocześnie wyposażonej 
hali warsztatów szkolnych, już uczniów żadnych nie było i tylko dwóch instruktorów w RAFAKO 
zostało. Ale to ich determinacja, by ten ośrodek przy życiu za wszelką cenę utrzymać i decyzje 

Zarządu, żeby po latach stagnacji zainwestować w jego rozwój, zapewniają dziś firmie 
dopływ młodej, wykwalifikowanej kadry, której wielu może nam tylko pozazdrościć. 

Tekst i zdjęcia: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG

Szkoła w RAFAKO
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która jako jedna z nielicznych, w za
sadzie nawet jedyna spośród osób 
wówczas decyzyjnych, orientowa
ła się, jak ważne są dla przyszłości 
RAFAKO własne szkolne warszta
ty – wspomina Jerzy Lis, Kierownik 
Oddziału Szkolenia Zawodowego 
w RAFAKO. – Skoro wielu Pracow
ników wiąże się z zakładem na całe 
życie, tym bardziej trzeba zapewnić 
mu dopływ stałej kadry, bo ludzie 
młodsi raczej się nie staną i syste
matycznie będą odchodzić na eme
ryturę. W ich miejsce trafiają nowi, 
często synowie tych, co idą na eme
ryturę – dodaje.

Zaraz po wygaszeniu szkoły, 
czyli w 2000 roku, do pozostałych 
w  RAFAKO dwóch instruktorów 
warsztatów szkolnych dołączono 
trzy osoby zatrudnione w Spawal-
niczym Ośrodku Doświadczalnym 
i utworzono Ośrodek Szkolenia Spa-
walniczego, który później był bazą 
do reaktywacji szkoły w 2007 roku. 
Ale żeby przetrwać, ośrodek musiał 
pokazać zarządzającym wówczas 
RAFAKO, którzy patrzyli na niego 
jak wcześniej na przyzakładowe 
warsztaty, czyli tylko przez pryzmat 
dochodowości, że ośrodek może na 
siebie zarobić. I  to się instrukto-
rom z RAFAKO udało, bo chętnych 
na kursy spawacza nie brakowało, 
a  i  renoma zrobiła swoje. Ludzie 
chcieli zdobywać certyfikaty, zda-
rzali się i tacy po wyższych studiach, 
a nawet artystka zajmująca się me-
taloplastyką.

– Mieliśmy też dużo szczęścia  – 
trafiliśmy w  boom szkoleniowy  – 
opowiada Jerzy Lis.  – W  naszym 
regionie zawsze wyjeżdżało się do 
pracy do Niemiec, a perspektywa 
wejścia do Unii sprawiła, że w końcu 
wiele osób mogło pracować legalnie, Instruktor Marcin Płotek w RAFAKO pracuje 41 lat i też jest absolwentem tej szkoły

Instruktor Krystian Kubiczek, 20 lat 
w RAFAKO, z uczniem I klasy
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i to na całkiem odpowiedzialnych 
stanowiskach. Spawaczy w Niem
czech bardzo poszukiwano, dlate
go kto planował wyjazd, zgłaszał 
się do nas na kursy. I tymi kursami 
udało nam się utrzymać to miejsce 
przy życiu do chwili, kiedy znów ot
worzyliśmy tę szkołę – tym razem 
jako warsztaty przy Zespole Szkół 
Mechanicznych – dodaje i mówi, że 
choć wyjazdy za granicę wciąż są 
w okolicy popularne, to wśród absol-
wentów odsetek tych, którzy nie chcą 
po ukończeniu szkoły skorzystać 
z takiej szansy, jaką daje im stałe za-
trudnienie w RAFAKO, nie jest duży.

– Rozmawiam z  tymi młodymi 
ludźmi i tłumaczę im, że emigracja 
to nie tylko kwestia salda na koncie. 
To też pozycja, jaką masz w społe
czeństwie, ale i  problem rozłąki 
z rodziną i przyjaciółmi. Ostatnio 
udało mi się zatrzymać chłopaka, 
którego ktoś omamił wizją pracy 
na budowach w Austrii. Zrozumiał, 
że ktoś z  uprawnieniami spawa
cza nie powinien wykonywać pra
cy pomocnika murarza, bo to jest 
marnowanie lat nauki i własnego 
talentu – i został w RAFAKO – mówi 
Lis. Nie jest tajemnicą, że co roku, 
właśnie pod koniec czerwca, dzwo
ni do mnie wielu pracodawców, py
tając o naszych absolwentów. Ale 
nie po to ich kształcimy, nie po to 
wkładamy w  tę naukę tyle serca, 
żeby z nich rezygnować. Po trzech 
latach wiedzą już, jakie profity daje 
zatrudnienie w RAFAKO i większość 
absolwentów zostaje. Często pracu
ją tu także ich rodziny. Jeden z mo
ich byłych uczniów pracuje dziś na 
hali 10 metrów od stanowiska swe
go ojca, można powiedzieć, że tata 
ma na niego oko.

Nabór do klas, w których młodzi 
kształcą się w  zawodzie ślusarz-

-spawacz RAFAKO prowadzi samo-
dzielnie. Organizowane są wycieczki 
dla uczniów ostatnich klas wygasza-
nych właśnie gimnazjów, od przy-
szłego roku pojawią się tu również 
ósmoklasiści.

– Jeżdżę po szkołach, wyjaśniam 
młodym ludziom tajniki tego za
wodu, który gwarantuje stabilną 
pracę, a  i  daje możliwości zawo
dowego rozwoju. Po karierze spa
wacza człowiek wspina się jak po 

Zdobywcy nagród spośród 
tegorocznych absolwentów:

I miejsce 
Piotr Widok – złota przyłbica
II miejsce 
Marek Sobota – srebrna przyłbica
III miejsce 
Dominik Kupka – brązowa 
przyłbica

Nagrodzeni uczniowie. Od lewej: Marek Sobota, Piotr Widok, Dominik Kupka
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Jerzy Lis pokazuje „choinkę” z rodzajami 
spawów, których przez trzy lata uczą się 
uczniowie warsztatów szkolnych

ustawionej w warsztacie choince ze 
spoinami, poznając kolejne rodzaje 
spoin i techniki ich wykonywania – 
przekonuje instruktor, dodając, że 
co roku na rynku trwa dziś walka 
o ucznia i  trzeba wielu zachęt, by 
wybrał właśnie naszą szkołę.

Jedną z nich jest umowa o pracę, 
którą uczniowie podpisują w  mo-
mencie rozpoczęcia nauki i  która 
zalicza się do ich stażu pracy. Po-
nadto w  trakcie nauki otrzymują 
wynagrodzenie, a  najlepsi, z  wy-
soką średnią ocen, dostają też sty-

pendium. Niebagatelne znaczenie 
ma także fakt, że szkoła umożliwia 
uczniom zdobycie uprawnień do 
wykonywania zawodu spawacza 
potwierdzone urzędowymi certy-
fikatami  – w  metodach TIG, MAG 
i  Elektroda. Uczniowie mają do 
dyspozycji nie tylko wyposażone 
w najlepszy spawalniczy sprzęt war-
sztaty, lecz także i wygodne sale dy-
daktyczne ze sprzętem audio – video 
i oczywiście wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów. Wśród nich są także 
absolwenci tej szkoły.

Na rynku trwa dziś walka 
o ucznia i trzeba wielu 
zachęt, by wybrał właśnie 
naszą szkołę. Jedną z nich 
jest umowa o pracę, którą 
uczniowie podpisują 
w momencie rozpoczęcia 
nauki i która zalicza się do 
ich stażu pracy. Ponadto 
w trakcie nauki otrzymują 
wynagrodzenie, a najlepsi, 
z wysoką średnią ocen, 
dostają też stypendium. 
Niebagatelne znaczenie 
ma także fakt, że szkoła 
umożliwia uczniom 
zdobycie uprawnień 
do wykonywania 
zawodu spawacza 
potwierdzone urzędowymi 
certyfikatami – 
w metodach TIG, MAG 
i Elektroda.
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 Joanna Januszewska: Kontroling 
w RAFAKO to już nie tylko kontrola, 
ale coś zupełnie innego. Na czym 
polega jego nowa rola?

Alicja Skrzeczkowska-Pala: Zmia-
ny w  tym obszarze rozpoczęły się 
w  ubiegłym roku. Miały związek 
z wdrożeniem nowego programu do 
budżetowania INFOR d/EPM i  jed-
nocześnie objęciem przeze mnie no-
wej roli – Dyrektora Departamentu 
Kontrolingu. 

Nadal dostarczamy Zarządowi 
informacji ułatwiających podej-
mowanie strategicznych i  opera-
cyjnych decyzji, ale teraz następuje 
to niezwłocznie, a  przekazywane 
informacje są bardzo aktualne. In-
nymi słowy, należy do nas dostar-
czanie informacji zarządczej, czyli 
analiz w obszarze kosztów stałych 
i  zmiennych, raportów dla zarzą-

Alicja Skrzeczkowska-Pala związana jest z RAFAKO S.A. od początku swojej kariery zawodowej. 
Zaczynała jako specjalista w dziale wsparcia i kontrolingu operacyjnego, następnie pracowała 

jako kierownik działu kontrolingu. Od lutego objęła funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu. 
Specjalnie dla czytelników „Ogniwa” opowie o zmianach w tej dziedzinie w firmie.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Archiwum Alicji Skrzeczkowskiej-Pala, dyrektor departamentu kontrolingu, RAFAKO S.A.

dów i kierowników kosztów stałych 
i zmiennych, bieżąca aktualizacja 
budżetu, analiza odchyleń. Wykry-
wamy też obszary problematyczne. 
Teraz takie informacje docierają do 
Zarządu błyskawicznie, dzięki temu 
problemy są szybko rozwiązywane, 
a nowe rozwiązania wdrażane. 

Nowa rola Departamentu Kontro-
lingu polega na zmianie dotychcza-
sowej roli, pojmowanej jako kontrola 
pojedynczych dokumentów (faktur, 
zamówień) na działania doradcze 
wspierające działania Zarządu. To 
także współpraca z  kierownikami 
projektów i  Obszarami Kosztów 
Stałych. 

W jaki sposób jest możliwe zapew-
nienie nowej jakości świadczo-
nych usług?
Odpowiednia jakość jest wynikiem 
współpracy z  pozostałymi komór-

Nowa rola 
Departamentu 
Kontrolingu polega na 
zmianie dotychczasowej 
roli, pojmowanej jako 
kontroli pojedynczych 
dokumentów (faktur, 
zamówień) na działania 
doradcze, wspierające 
działania Zarządu. 
To także współpraca 
z kierownikami 
projektów i Obszarami 
Kosztów Stałych. 

– czyli nowa rola i odpowiedzialność  
kontrolingu w RAFAKO S.A.

RACHUNKOWOŚĆ 
ZARZĄDCZA
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kami w firmie. Zwłaszcza tymi, któ-
re znajdują się na punktach styku, 
np. z kierownikami projektów, służ-
bami księgowymi, zakupowymi. Dziś 
jest to bezproblemowe dzięki wdro-
żeniu programów INFOR d/EPM 
i V-desk. Zebraliśmy w jednym miej-
scu dane planistyczne i wykonawcze, 
pracujemy jednocześnie na wszyst-
kich obszarach przychodów i kosz-
tów i wszyscy w  jednym systemie. 
Plan i wykonanie są aktualizowane 
na bieżąco. To pozwala na uzyska-
nie wiarygodnych danych, prowa-
dzenie budżetów elastycznych. Kie-
dy budżet jest korygowany, mamy 
wiedzę, w którym miejscu jesteśmy. 
Takie możliwości pozwalają na two-

rzenie rachunku wyników, który jest 
oparty o aktualną wiedzę w zakresie 
kosztów i przychodów. Weryfikujemy 
plan na bieżąco i dzięki temu mamy 
wiarygodną informacje. Planujemy 
na miarę, a nie, jak kiedyś, na zapas. 

Zebraliśmy w jednym miejscu dane planistyczne 
i wykonawcze, pracujemy jednocześnie na wszystkich 
obszarach przychodów i kosztów i wszyscy w jednym 
systemie. Plan i wykonanie są aktualizowane na bieżąco. 
To pozwala na uzyskanie wiarygodnych danych, 
prowadzenie budżetów elastycznych. Kiedy budżet jest 
korygowany, mamy wiedzę, w którym miejscu jesteśmy. 
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Nowe jest też wykorzystanie 
w procesach systemu V-desk, w ob-
szarze umów, platformy zakupów, co 
ułatwia nam codzienną pracę.

Jakiego rodzaju zmiana musiała 
zajść, by było to możliwe? 
Przede wszystkim mentalna. Nie 
byliśmy przyzwyczajeni do takiego 
systemu pracy. Zmieniły się zakresy 
kompetencji, ale i odpowiedzialności. 
Kierownicy odpowiadają za koszty 
swoich komórek – MPK, czyli Miej-
sca Powstawania Kosztów. Ponadto 
wyodrębnione zostały OKS – obszary 
kosztów stałych. To agregaty kosz-
tów opisane z  jednej strony przez 
strukturę zadań oraz typy kosztów, 
a z drugiej strony przez miejsca ich 
powstawania (MPK). Są to na przy-
kład  centrum marketingu, centrum 
wynagrodzeń, centrum szkoleń 
i inne. Zostali powołani kierownicy 
tych obszarów. W obszarze kosztów 
zmiennych zmianą jest bieżąca ob-
serwacja budżetów i cotygodniowe 
zamykanie budżetu. Nowością jest 
też praca z bieżącymi raportami – 
plan i  wykonanie na kontraktach 
oraz w obszarze kosztów stałych. 

W jaki sposób w praktyce wpro-
wadziliście te zmiany? 
Najprostsza odpowiedź brzmi – cięż-
ko pracując. INFOR d/EPM i V-desk 
to było wiele godzin szkoleń dla 
kierowników projektów i obszarów 
kosztów stałych oraz ich zespołów. 
Wspólnie nauczyliśmy się też nowe-

szczegółu np.  każdej pojedynczej 
faktury, umowy, delegacji. Szybciej 
wykrywamy błędy i możemy szyb-
ciej reagować. 

Co jeszcze zyskała organizacja?
Została wprowadzona dyscyplina 
w obszarze przychodów i kosztów. 
Zyskaliśmy łatwy w obsłudze i przej-
rzysty program danych źródłowych, 
do którego upoważnione osoby mają 
bieżący dostęp. Zacieśniła się obsłu-
ga między kontrolingiem, księgowy-
mi i obsługą finansową kontraktów. 

A struktura działu, czy tu zaszły 
zmiany?
Tak, w miejsce małych, wąskich, spe-
cjalistycznych komórek powstały 
trzy obszary: kosztów stałych, kon-
trolingu zarządczego oraz kosztów 
zmiennych, co pozwala na spraw-
niejsze wypełnianie obowiązków 
i  zadań związanych z  nową rolą 
obszaru kontrolingu w firmie. Zgru-
powano w jednym miejscu rozpro-
szoną dotąd obsługę finansową kon-
traktów. Będziemy dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, by wypracować 
najlepsze praktyki wspierające 
biznes. Realizujemy strategię opty-

go podejścia do budżetów, planowa-
nia i kontrolingu. 

Jakie są korzyści?
Jest duży postęp, to widać na co dzień. 
Dane są w jednym systemie, który po-
zwala na bieżąco analizować koszty 
na kontraktach i MPK. Mam bieżącą 
informację, nad jakimi kontraktami 
obecnie pracujemy, jaki mamy po-
tencjał strategiczny – nad iloma ofer-
tami nasze służby handlowe pracują 
i ile musimy jeszcze pozyskać. 

A jakość pracy?
Jest inna, zdecydowanie na plus 
oczywiście. Dużo mniej praco-
chłonne są nasze działania. Śledzi-
my na bieżąco dane, informujemy 
o  ryzykach. Mamy aktualną wie-
dzę o  planowanych przychodach 
i  kosztach Spółki. Dzięki funkcji 
drążenia danych w prosty i szybki 
sposób możemy dojść od ogółu do 

Jest duży postęp, to widać na co dzień. Dane są w jednym 
systemie, który pozwala na bieżąco analizować koszty na 
kontraktach i MPK. Mam bieżącą informację, nad jakimi 
kontraktami obecnie pracujemy, jaki mamy potencjał 
strategiczny – nad iloma ofertami nasze służby handlowe 
pracują i ile musimy jeszcze pozyskać. 

W miejsce małych, wąskich, specjalistycznych komórek 
powstały trzy obszary: kosztów stałych, kontrolingu 
zarządczego oraz kosztów zmiennych, co pozwala na 
sprawniejsze wypełnianie obowiązków i zadań związanych 
z nową rolą obszaru kontrolingu w firmie. Zgrupowano 
w jednym miejscu rozproszoną dotąd obsługę finansową 
kontraktów. Będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, 
by wypracować najlepsze praktyki wspierające biznes. 
Realizujemy strategię optymalizacji kosztów i zasobów – 
zmieni się wiele, ale tylko na lepsze. 
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malizacji kosztów i zasobów – zmieni 
się wiele, ale tylko na lepsze. 

Miała Pani zatem ciekawą przy-
godę zawodową.
Niewątpliwie. Wiele się dzięki niej 
nauczyłam, poprzedni rok obfitował 
w wiele ciekawych doświadczeń za-
wodowych. Ale nie zapominajmy, że 
w proces zmian zaangażowanych 
było wiele osób. Dlatego dziękuję za 
wsparcie całemu zespołowi Depar-
tamentu Kontrolingu, koleżankom 

Alicja Skrzeczkowska-Pala związana jest 
z RAFAKO S.A. od początku swojej kariery 
zawodowej. Zaczynała jako specjalista 
w dziale wsparcia i kontrolingu operacyj-
nego, następnie pracowała jako kierownik 
działu kontrolingu. Od lutego objęła funkcję 
Dyrektora Departamentu Kontrolingu

i kolegom z Wysogotowa, szczegól-
nie Kasi Naczyńskiej i Kasi Gajew-
skiej i oczywiście pomysłodawczyni 
zmian, Pani Prezes Małgorzacie 
Wiśniewskiej. 

Dziękując za rozmowę i życząc dal-
szych ciekawych wyzwań i owoc-
nej pracy dla Pani i całego zespołu, 
już teraz umawiamy się na kolejną 
rozmowę o  tym, jak w  praktycz-
nym działaniu udaje się realizacja 
założonych celów. 
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W tym roku mija już 6 lat od Mistrzostw EURO 2012. Dla grupy 
PBG okres poprzedzający to wydarzenie był czasem wzmożonej 

pracy przy budowie i przebudowie najważniejszych polskich 
stadionów. Grupa PBG wybudowała 3 z 4 stadionów na Euro 

2012! Wszystkie trzy obiekty zostały oddane przed terminem. 
Są wizytówką talentu i ciężkiej pracy budowniczych Grupy 
PBG. Jesteśmy dumni, że stanęliśmy na wysokości zadania 

i w każdym z trzech miast w Polsce możemy podziwiać 
perełki myśli technologicznej i architektury! Budujemy 
Inwestycje Istotne dla Polski i jesteśmy z tego dumni!

Tekst: Redakcja biuletynu „Ogniwo”

sta dio ny
WYBUDOWANE PRZEZ 

GRUPĘ PBG

GŁÓWNE DANE:
Pojemność stadionu: ok. 44 000 miejsc
Powierzchnia membrany: 40 000 m2
Waga konstrukcji dachu: 7611 ton
Najwyższa wysokość, na której pracowali alpiniści: 52 m
Środek boiska: 157 m n.p.m.
Wymiary boiska: 105 m × 68 m
2 telebimy po 115 m2 każdy
Do budowy trybun zużyto: 30 000 m3 betonu konstrukcyj-
nego i 7 000 ton stali zbrojeniowej wysokogatunkowej

Najbardziej spektakularną częścią budowy 
było podnoszenie elementów konstrukcji 
dachu, ogromnych dźwigarów – północ-
nego: 1400 ton i 175 m dł. i południowego: 
1300 ton i 160 m dł. na wysokość 30 m. Do 
podnoszenia użyto 8 siłowników hydraulicz-
nych i stalowych lin, a tempo wznoszenia 
wynosiło ok. 4 m/h. Na nich zamontowano 
2 mniejsze, poprzeczne dźwigary o wadze 
440 ton i 135 m dł. Trzy dźwigi przeniosły 
kratownice wschodnią i zachodnią nad 
trybunami o wysokości ok. 32 m. W Europie 
jeszcze czegoś takiego nie robiono. My zro-
biliśmy to pierwsi i jesteśmy z tego dumni!

STADION W POZNANIU
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GŁÓWNE DANE:
Pojemność stadionu: 44 000 miejsc
Kubatura obiektu: 950 000 m3
Powierzchnia poliwęglanu: 48 600 m2
Powierzchnia trybun: 22 700 m2
Ilość dźwigarów konstrukcji dachu: 82
Stal konstrukcji zadaszenia: 7140 ton
Ilość betonu zużytego do budowy: 50 000 m3
Tor wrotkarski: 1715 m długości

Główna konstrukcja stalowa to 82 elementy, 
tzw. wręgi, każdy z nich waży ok. 66 ton i ma 
długość ponad 80 metrów. Proces uwalnia-
nia konstrukcji trwał blisko 6 dni, najpierw 
uwolniono dolny rząd śrub ringu zewnętrz-
nego, następnie usunięto rząd górny, a póź-
niej połączenia. Po opuszczeniu siłowników 
w  wieżach podporowych ring wewnętrzny 
obniżył się o  30  centymetrów, tym samym 
konstrukcja stalowa zaczęła pracować 
samodzielnie, stając się jedną z ciekawszych 
konstrukcji typu samonośnego w Polsce. 
Jej poszycie stanowią płyty poliwęglanowe 
w kolorze bursztynu.

STADION PIŁKARSKI GDAŃSK

STADION PIŁKARSKI GDAŃSK

STADION W POZNANIU

STADION NARODOWY  
W WARSZAWIE

STADION NARODOWY W WARSZAWIE

GŁÓWNE DANE:
Największa arena w Polsce
Liczba krzesełek w barwach biało-

-czerwonych: ponad 58 000
Ciężar konstrukcji stalowej: 14 500 ton
Długość lin tworzących konstrukcję 
dachu: 70 km
Waga iglicy: ponad 100 ton (kluczowy 
element konstrukcji dachu)
Wysokość iglicy: 70 m
Wierzchołek iglicy: 112 m n.p. Wisły
4 ekrany LED o łącznej pow. 200 m2

Iglica, stanowiąca kluczowy element 
konstrukcji dachu, o wysokości 70  m 
i wadze ponad 100 ton, została wypro-
dukowana w  poznańskich Zakładach 
H. Cegielskiego. Transportowana była 
z Poznania do Warszawy w 3 elemen-
tach. Największy z nich ważył 43 tony 
i miał 33 m długości. Operacja „BIG 
LIFT”, czyli podniesienie łącznie 
ponad 70 km stalowych lin o średnicy 
150 mm wraz z 70-metrową iglicą przy 
użyciu 72 siłowników hydraulicznych, 
to pierwsze takie przedsięwzięcie na 
skalę europejską.



Ideą projektu jest pokazanie jak największej 
liczbie osób tych nowoczesnych obiektów 
sportowych. Szczególnie tym, którzy być 
może nigdy nie będą mieli szansy zobaczyć 
ich z bliska.

Twórcą rzeźb jest znany poznański artysta 
rzeźbiarz, Roman Kosmala. Każda z makiet, 
odlana w brązie, ze starannością odwzorowuje 
oryginał i jest ciekawym spojrzeniem artysty 
na tego typu obiekt.

Miniatury stadionów nie tylko umożliwiają 
poznanie architektonicznych szczegółów, lecz 
także zaopatrzone są w opis, który podaje wi-
dzowi najważniejsze informacje dotyczące 

Makiety Stadionów na Euro
W  roku 2012  narodził się pomysł stworzenia projektu promującego stadiony wybudowane 

przez Grupę PBG na Euro 2012: w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.

Tekst: Lidia Prętka, Manager Galerii PBG, Fundacja PBG

wielkości, liczby miejsc i innych istotnych pa-
rametrów tych obiektów. Co ważne – makiety 
mogą również „oglądać poprzez dotyk” osoby 
niewidome, a specjalnie z  myślą o nich opis 
wykonany został także w wersji brajlowskiej.

Cieszymy się, że nasz pomysł trafia do osób 
z niepełnosprawnością wzrokową, a my jako 
Fundacja włączamy się aktywnie w działania 
o  zasięgu ogólnopolskim na rzecz pomocy, 
wspierania i wyrównywania szans osobom 
niepełnosprawnym. Od przeszło czterech lat 
Fundacja PBG realizuje projekt prezentacji 
makiet stadionów wybudowanych przez Gru-
pę PBG, pokazując je w całej Polsce.
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Dnia 8 maja przyszła na świat Łucja Małgorzata Wiśniewska, córka Iwony i Faustyna. 
Dnia 26 czerwca przyszedł na świat Jan Kemnitz, syn Magdy i Michała. Szczęśliwym 

rodzicom serdecznie gratulujemy, a dzieciom życzymy beztroskiego dzieciństwa!

Tekst: Redakcja

Łucja Małgorzata 
Wiśniewska

Jan Kemnitz

Pociechy
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Babcia Marysia, od kiedy pamiętam, 
utożsamiana jest w naszej rodzinie 
z dobrymi wypiekami. Często dziś 
słyszę „Dziecko, ale ja już nie wi-
dzę….”. Tyle że w pieczeniu najważ-
niejszy nie jest wzrok, ale – jak sama 
mówi – serce. Bo do każdej pracy we-
dług Babci, trzeba włożyć odrobinę 
serca i wyczucia.

Gdy pytam Babcię, kiedy i gdzie 
nauczyła się piec, odpowiada, że jest 

O pasji i zamiłowaniu do jedzenia, a właściwie jego przygotowania pisze Marta, córka 
Wiesławy i Zdzisława Chwiłkowskich, długoletnich pracowników Grupy PBG. 

Tekst: Marta Chwiłkowska, specjalista ds. administracyjnych, PBG S.A. 
Zdjęcie: Archiwum rodzinne Marty Chwiłkowskiej

samoukiem. Jej mama potrafiła wy-
piekać smaczne ciasta, ale nie uczyła 
jej piec. Babcia jako młoda kobieta 
angażowała się w sąsiedzką pomoc 
podczas różnych uroczystości ro-
dzinnych i tam zdobyła największe 
doświadczenie i  praktykę. Wszyst-
ko, co potrafi, wypracowane jest 
metodą prób i błędów, doprawione 
szczyptą serca, garścią zaangażo-
wania i szklanką cierpliwości.

Wszystko, co potrafi, 
wypracowane jest 
metodą prób i błędów, 
doprawione szczyptą 
serca, garścią 
zaangażowania 
i szklanką cierpliwości.

Miłość do pieczenia
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Jak sama mówi, wszystko przy-
chodzi z  doświadczenia, praktyki 
i obserwacji. Dlatego nie ma szans, 
by dała komuś przepis, nawet ten, 
który od kogoś dostała, bo i tak prze-
robiła go po swojemu. – Wszystko 
mam w głowie – mówi. – Każdy detal 
ma znaczenie – to, jaka duża jest łyż
ka, jakiej wielkości jest jajko. Muszę 
widzieć konsystencję, jaka się two
rzy, wyczuć gęstość, dotknąć ciasto. 
Często słyszę, że ktoś prosi Babcię 
o przepis i słyszę też jej – za każdym 
razem taką samą – odpowiedź: „Ale 
Kochana, ja nie mam gotowego prze-
pisu i nie umiem ci dokładnie powie-
dzieć, bo przyjdziesz z reklamacją”.

Babcia często opowiada, że sta-
rała się podać przepis, a  po kilku 
dniach usłyszała: „Marysia, ale mi 
nie wyszło takie dobre jak tobie”. Być 
może zabrakło któregoś z ważnych 
składników  – cierpliwości lub też 
wyczucia. Pamiętam moje pierwsze 
pierniczki pieczone z ciasta zarobio-
nego przez Babcię… Mówiła: „Zerkaj, 
dotykaj, pilnuj, wyjmij z piekarnika 
w odpowiednim momencie” – cza-
sem się udaje, najważniejsze, że mo-
jemu synowi Ksaweremu smakują.

Pytam Babcię, komu przekaże pa-
łeczkę, wówczas odpowiada, że już to 
zrobiła. „Ania (córka) piecze dosko-
nale, Karolina (wnuczka) też”. Dzięki 
talentowi córki i wnuczki może prze-
kazywać kolejnym pokoleniom to, co 
w jej życiu jest istotnym elementem 
i mimo że wypieki Babci są już słynne 
na całą okolicę i nie tylko (również 
w PBG są popularne podczas imie-
nin), to ja już mam czasem problem 
z odróżnieniem ciasta wypieczonego 
przez Babcię od tego wypieczonego 
przez ciocię czy kuzynkę. Są jednak 
takie perełki, których smak w pamię-
ci zostaje na lata – tort bakaliowy, 

OD REDAKCJI
Życzymy udanych wypieków 
według instrukcji Babci Marysi.

pierniki czy sernik – od lat niezmien-
ne w smaku.

Babcia jest niedoścignionym wzo-
rem dla wielu, a córka Wiesia (moja 
mama), próbując ten wzór dościg-
nąć, skończyła ze słoną kruszonką, 
niewyrośniętym biszkoptem albo 
śmietaną spływającą z bezy na stół...  
Trudno się dziwić – presja ideału jest 
zbyt duża.

Myślę, że każdy, kto skosztował 
ciast Babci Marysi, był pod wraże-
niem. Każdy, kto choć raz zamówił 
jej wypieki dla siebie, wracał do nich 
przy każdej innej okazji i mimo że wie-
lu próbuje Ją naśladować, to jeśli za-
braknie najważniejszego składnika – 
serca – ten wypiek nigdy nie będzie 
tak samo smakował. Bo sekretem jest 
MIŁOŚĆ DO PIECZENIA.

PRZEPIS NA KRUSZON

• 1 kostka margaryny
• 1 łyżka smalcu
• 4 łyżki cukru
• 7 jaj
• cukier waniliowy
• 0,5 kg mąki, trochę krupczatki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 szklanka cukru do białek
• 1 łyżeczka kakao
• owoce

Żółtka oddzielić od białek, zagnieść cia-
sto, podzielić na dwie części, do jednej 
dodać kakao, włożyć do lodówki żeby 
stwardniało, ubić białka z  cukrem na 
sztywno.

Wyłożyć na blaszce cienką jasną war-
stwę ciasta, ułożyć owoc (agrest, wiśnie 
drążone lub inne), pomiędzy dodać tar-
kowane ciemne ciasto, następnie pianę 
białkową a na wierzch zetrzeć jeszcze 
resztę jasnego ciasta i  włożyć do pie-
karnika (im więcej owocu, tym ciasto 
powinno być dłużej w piekarniku).
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KSIĄŻKI DO WAKACYJNEJ WALIZKI
Tegoroczna wiosna definitywnie okazała się latem, toteż myślami większość 

z nas już jest na wczasach. Dla odpoczynku i ochłody nie ma nic lepszego, 
niż usiąść w cieniu ze szklanką lemoniady i pasjonującą powieścią. 

Tekst: Wiktoria Wiśniewska-Stadnik, dyrektor biura zarządu, PBG S.A.

WYMYŚLIŁAM CIĘ
org. MADE YOU UP

Francesca Zappia

Zarówno narratorka, jak i czytelnik śledzący 
każdy jej krok, nie mogą mieć pewności, czy 
w danym momencie rzeczywistość widziana 
oczami Alex jest prawdziwa.

Narratorką książki jest Alex, z pozoru zwyczajna 
nastolatka, która właśnie rozpoczęła naukę w no-
wej szkole. Dziewczyna, oprócz typowych dla mło-
dzieży w jej wieku problemów, ma jeszcze sekret, 
który stara się ukrywać zarówno przed rodziną 
i znajomymi, jak i terapeutą. Alex cierpi na dość 
powszechną, często niezdiagnozowaną przypad-
łość, jaką jest schizofrenia. Choroba powoduje, że 
nastolatka ma problemy z rozróżnianiem rzeczy-
wistości od halucynacji, co czyni otaczającą ją 
codzienność zarówno ciekawą, jak i przerażającą.

Dziewczyna, mimo choroby, stara się żyć na 
swój sposób normalnie i myśleć pozytywnie. Jak 
każda nastolatka snuje plany i  ma marzenia. 
W nowej szkole, z czystą kartą, poznaje ludzi, cho-
dzi na imprezy, zawiera przyjaźnie, zakochuje się. 
Jest tylko jedno „ale”. Zarówno narratorka, jak 
i czytelnik śledzący każdy jej krok, nie mogą mieć 
pewności, czy w danym momencie rzeczywistość 
widziana oczami Alex jest prawdziwa.

„Wymyśliłam cię” to książka o  codziennych 
zmaganiach z  przeciwnościami losu, poszuki-
waniu samego siebie, a także walce o zrozumie-
nie i akceptację. Jest to lektura, która pomimo 
trudnego tematu, jaki porusza, dzięki ciekawej 
fabule i postaciom jest dla czytelnika przystępna 
i lekka w odbiorze.
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IDEALNE ŻYCIE 
org. THE MEMORY WATCHER

Minka Kent

OD REDAKCJI
Chcesz podzielić się swoimi wrażeniami lub 
polecić Czytelnikom „Ogniwa” ciekawy 
filmy czy książkę? Zapraszamy do 
kontaktu: redakcja@fundacjapbg.pl.

Autumn Carpenter to dwudziestokilkuletnia 
kobieta, która bardzo wcześnie zaszła w ciążę. 
Urodziła dziecko mając piętnaście lat i wobec 
braku możliwości, chcąc dla niego lepszego 
życia, oddała je do adopcji. Dziewczynka tra-
fiła do Daphne i Grahama McMullenów. Au-
tumn, która nigdy do końca nie pogodziła się 
ze swoją trudną decyzją, znalazła sposób, aby 
uczestniczyć w życiu córki. Daphne, zastęp-
cza matka Grace, ma profil na Instaface, za 
pośrednictwem którego dokumentuje każdą 
chwilę z życia swojej rodziny. Z dziesiątek zdjęć 
ze wspólnie spędzonych świąt, urodzin, waka-
cji i wyjazdów rysuje się obraz idealnej rodziny. 
Kochające się, dobrze sytuowane małżeństwo 
i trójka pięknych, szczęśliwych dzieci, a wśród 

nich Grace. Dzięki temu Autumn ma pewność, 
że jej córka jest pod dobrą opieką i niczego jej 
nie brakuje.

Pewnego dnia wszystko się zmienia – konto 
Daphne na Instaface znika, a Autumn wpada 
w panikę. Aby nadal móc być blisko córki, za-
trudnia się w domu McMullenów jako opiekun-
ka do dzieci. Dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, 
że idealne małżeństwa nie istnieją, a doskona-
łe życie rodziny, które tak długo obserwowała 
za pośrednictwem Internetu, to kłamstwo.

„Idealne życie” to trzymający w napięciu 
wielowątkowy thriller psychologiczny po-
kazujący, jak złudna i iluzoryczna może być 
rzeczywistość wykreowana za pośrednictwem 
mediów społecznościowych.



108 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Słoneczne Audiobooki
Letnią porą polecamy audiobookowe pozycje „Kurtyka, Sztuka Wolności” i „Bóg 

zawsze znajdzie ci pracę. 50 lekcji jak być szczęśliwym”. Piękne historie, niesamowite 
przygody, piękny język literacki. Dajcie się skusić i przeczytajcie zapowiedzi. 

Tekst: Redakcja; Źródło: audioteka.pl

BÓG ZAWSZE ZNAJDZIE CI PRACĘ. 
50 LEKCJI JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM

Regina Brett

Autorka o swojej książce pisze tak: „Moja najnow-
sza książka to coś dla tych, którzy przestali kochać 
to, co robią. I dla tych, którzy kochają swoją pracę, 
ale pragną odnaleźć głębszy sens także poza pra-
cą – w innych sferach życia.

Dla tych, którzy są bezrobotni, wykonują pracę 
poniżej swoich kwalifikacji albo czują się nieszczę-
śliwi w życiu zawodowym.

Dla tych, którzy zeszli z obranej niegdyś drogi, 
chwilowo albo bezpowrotnie.

Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę 
zawodową i chcą się dowiedzieć, jak zapisać tę 
czystą kartę.

Dla tych, którzy przeszli na emeryturę albo 
nie mogą już dłużej pracować, a pragną wieść 
pełniejsze życie.

Dla tych, którzy kochają swoją pracę tak bar-
dzo, że chcą zainspirować innych i pomóc im 
odnaleźć życiową pasję.

Dla tych, którzy – jak ja – czuli się kiedyś za-
gubieni w życiu i kluczyli krętą ścieżką, dopóki ta 
nie zaprowadziła ich w idealne miejsce. Wierzę, 
że każdy z nas ma takie miejsce. Musimy je tylko 
odszukać. Albo odprężyć się i pozwolić, żeby to 
ono odszukało nas”. 

– Regina Brett
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KURTYKA. SZTUKA 
WOLNOŚCI

Bernadette McDonald

Pierwsza biografia Wojtka Kurtyki – cenionego 
na całym świecie himalaisty, laureata Złotego 
Czekana za całokształt dokonań wspinaczkowych.

Gdy Kukuczka i Messner rywalizowali o to, któ-
ry z nich pierwszy zdobędzie wszystkie ośmio-
tysięczniki, a inne ekipy ruszały w Himalaje, by 
oblegać kolejne szczyty, Wojtek Kurtyka wspinał 
się po swojemu. Bardziej niż cel interesowała go 
droga. Bardziej niż osiągnięcia – ich styl. Porażka 
na trudnej, dziewiczej ścianie znaczyła dla niego 
więcej niż sukces na zatłoczonej i zaporęczowanej 
drodze.

Kurtyka miał na to swoje określenia: wspinać 
się bez smyczy. Wspinać się nocą i nago. A kiedy 
wspinaczka w stylu alpejskim w górach wyso-
kich stała się normą, on przeszedł do realizacji 
wejść jednodniowych i zdobywał po dwa ośmio-
tysięczniki podczas jednej wyprawy. Wszystko po 
to, by pozostać wiernym swojej wizji. Ścieżce góry. 
I sztuce wolności.

„Kurtyka. Sztuka wolności” to głęboko porusza-
jąca opowieść o wybitnym, ale i skomplikowanym 
indywidualiście, który konsekwentnie przez całe 
życie unikał rozgłosu. Do pracy nad biografią 
namówiła go Bernadette McDonald, ceniona 
kanadyjska autorka książek o tematyce górskiej, 
która ma na koncie takie bestsellery, jak „Tomaž 
Humar” (2008), „Ucieczka na szczyt” (2011), „Al-
pejscy wojownicy” (2015), tłumaczone na wiele 
języków i często nagradzane.

W biografii Wojtka Kurtyki połączyła historie 
przejść największych ścian Karakorum, Himala-
jów i Hindukuszu z opowieścią o ludziach, którzy 
tak jak Kurtyka i Kukuczka – idealni partnerzy 
i radykalne przeciwieństwa – w górach kierują 
się skrajnie różnymi wartościami.

Książka odbiła się głośnym echem na świe-
cie – została nagrodzona w prestiżowym mię-
dzynarodowym konkursie literatury górskiej 
Banff Mountain Book 2017 w kategorii non fic-
tion, nagroda National Outdoor Book Awards 
2017 w kategorii historia\biografia oraz The 
Boardman Tasker Award 2017!

Wojtek Kurtyka wspinał się 
po swojemu. Bardziej niż cel 
interesowała go droga. Bardziej 
niż osiągnięcia – ich styl. Porażka 
na trudnej, dziewiczej ścianie 
znaczyła dla niego więcej niż sukces 
na zatłoczonej i zaporęczowanej 
drodze.
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O  czym musisz pamiętać 
wcześniej niż w dniu wyjazdu? 
Warto przygotować apteczkę, 
w razie kłopotów ze zdrowiem 
nie będziesz musiał nerwo-
wo szukać apteki. Koniecznie 
trzeba mieć wykupioną polisę 
turystyczną. Spokojne waka-
cje zapewni nam także zadba-
nie o swoje „M”. Warto popro-
sić zaufaną osobę, żeby miała 
oko na Wasz dom. No i oczy-
wiście wypada się odpowied-

Już niedługo zaczynasz swój urlop. Wakacje już wykupione, a Ty zamiast 
radosnego oczekiwania, wciąż biegasz w gorączce, nie mogąc znaleźć paszportu, 

potykając się o niedopakowane walizki i odbierając ostatnie telefony z pracy. 
Stop! Podpowiadam, jak przygotować się do wymarzonego wyjazdu. 

Tekst: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Małgorzata Wiśniewska, Fundacja PBG 

Źródło: https://wakacyjnapolisa.pl; https://www.skyscanner.pl

Asia RADZI

1

4

Zrób listę. Dzięki 
temu samo pakowa-
nie będzie mniej cha-
otyczne i stresujące.

Zapakuj tylko przymierzone 
wcześniej gotowe zestawy 
ubrań, w taki sposób, żeby moż-
na łączyć je z innymi rzeczami. 
Skup się na rzeczach, które już 
nosiłeś i wiesz, że czujesz się 
w nich dobrze. 

nio wcześniej spakować. Jak? 
Poniżej znajdziecie kilka do-
brych rad, wskazujących na 
to, o czym warto pamiętać 
w trakcie pakowania.

Pamiętajmy, że biegani-
na  przed wyjazdem może 
skutecznie zepsuć najlepszy 
nawet urlop. Zabierz ze sobą 
przede wszystkim dobry hu-
mor. Ciesz się z wyjazdu i moż-
liwości zobaczenia nowych 
miejsc.
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2
3

5

6
9

8

Wybierz odpowiednią walizkę. Zacznij od 
opakowania: jego rodzaj powinien być do-
stosowany do typu podróży. Jeśli planujesz 
kilkudniowy wypad, zabierz ze sobą zgrabną 
walizkę podręczną na kółkach. Ale jeśli 
planujesz chodzenie po górach, zdecydo-
wanie lepszym wyborem będzie wytrzymały 
i praktyczny plecak. Kluczową cechą dobrej 
walizki, torby czy plecaka jest jego waga 
i wytrzymałość. Pamiętaj, że twarde walizki 
to czasem kilka kilo bagażu więcej. 

Od największego do najmniejszego. Aby maksymalnie 
wykorzystać dostępną przestrzeń walizki, zastosuj prosty 
system. Na samo dno zapakuj przedmioty największe i naj-
cięższe, a w kolejnych warstwach kładź coraz lżejsze i mniejsze 
przedmioty. Na sam koniec wypełnij pozostałe luki i zagłębienia, 
najmniejszymi przedmiotami.

Roluj ubrania. Zamiast składać bluzki 
i spodnie w kostkę, roluj, dużo więcej uda-
je się w ten sposób zmieścić, a dodatkowo 
Twoje ubrania nie będą pogniecione. 

Wykorzystaj torebki próżniowe. Pozwalają 
one zachować porządek w walizce. Dodat-
kowo, pochowane do torebek próżniowych 
kosmetyki przestają grozić odkręceniem 
i zalaniem wszystkiego.

Bądź minimalistą. Jeśli nie chcesz 
dźwigać gigantycznej torby podróżnej 
pełnej rzeczy, których nie wyko-
rzystasz, pójdź w minimalizm. Kup 
minikosmetyki albo miniopakowania, 
do których możesz przelać szampon, 
zamiast brać całą butelkę. To jest 
moment, żeby użyć próbek, które 
dostałeś w drogerii. Upewnij się też, 
czy w Twoim hotelu są do dyspozycji 
ręczniki. Jeśli tak, zyskujesz naprawdę 
sporo miejsca w walizce. Zamiast brać 
cały przewodnik, odbij najważniejsze 
strony na ksero lub miej ich zdjęcia 
chociażby w smartfonie.

Najważniejsze przedmioty trzymaj 
w bagażu podręcznym. Dobrze mieć bi-
lety, kartę pokładową, dowód tożsamo-
ści i pieniądze przy sobie. Po pierwsze, 
są wtedy bezpieczniejsze, a po drugie – 
możemy je szybko wyciągać. Superprze-
zorni mogą też zapakować do torby pod-
ręcznej bieliznę na zmianę i szczoteczkę 
do zębów, mokre chusteczki higieniczne 
na wypadek, gdy w przypadku lotu 
samolotem bagaż pomyłkowo wyląduje 
na przeciwnej półkuli niż Ty.

PAMIĘTAJ:
Może jeszcze kiedyś tam wrócisz, ale może 
jesteś tam tylko ten jeden raz, wykorzystaj 
to. Wyluzuj i pamiętaj, że nasi najbliżsi 
przyjechali z nami wypocząć! Nie wszystko 
musi być perfekcyjnie! Udanego urlopu!
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Kilka lat temu w  czerwcu wybra-
łam się z moją znajomą nad polskie 
morze. Było piękne ciepłe lato, dłu-
gie wieczory, jasne poranki, pora 
przed urlopowa, zapowiadało się 
wspaniale i  rzeczywiście tak było, 
dopóki tydzień po naszym powrocie 
nie otworzyłyśmy skrzynki na listy 
z  korespondencją nadaną z  wie-
lu miast i wsi mijanych przez nas 
w drodze nad morze.

Co się okazało? Pomimo wszelkiej 
ostrożności i wrodzonej kultury oso-
bistej mojej znajomej, także na dro-
dze, zachowawczy i ostrożny sposób 
jazdy po polskich drogach zakończył 
się mandatami rzędu 1000 złotych! 
Nie poddaję pod dyskusję miejsc, 
w których fotoradary były ustawio-
ne i zastrzyku gotówki wpływającej 
do lokalnej kasy. Gdybym nie była 
świadkiem całego wydarzenia, nie 
uwierzyłabym, że spacerowa jaz-
da zakończyła się równowartością 
pięciodniowego pobytu w dobrym 
hotelu nad Bałtykiem!

Moja rada? Ostrożności nigdy za 
wiele, dlatego poza dostosowaniem 
stylu jazdy do warunków na drodze 
koniecznie zwalniaj i  jedź poniżej 
wyznaczonej prędkości w miejscach 
zabudowanych, mając oczy dookoła 
głowy. Lub w wariancie B wybierz 
mniej wymagającą podróż pocią-
giem bądź autobusem.

Historia prawdziwa o tym, że 
sielanka czasem kończy się 

twardym lądowaniem. 

Tekst: Redakcja

KU  
PRZESTRODZE

Ostrożności nigdy za 
wiele, dlatego poza 
dostosowaniem stylu 
jazdy do warunków na 
drodze koniecznie zwalniaj 
i jedź poniżej wyznaczonej 
prędkości w miejscach 
zabudowanych, mając 
oczy dookoła głowy. Lub 
w wariancie B wybierz 
mniej wymagającą 
podróż pociągiem bądź 
autobusem.
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Z filtrem czy bez?
Powszechnie wiadomo, że Słońce uszczęśliwia i uzdrawia, ale w nadmiarze 

może przysporzyć nam więcej kłopotów niż korzyści. Warto poważnie 
potraktować temat, inaczej przyjdzie nam spędzić urlop – w najlepszym 

razie – na poszukiwaniu pianki na oparzenia. 

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, 

PBG oil and gas.
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Na większą dawkę Słońca trzeba 
być odpowiednio przygotowanym. 
To, czy zamiast dostarczyć nam wi-
taminy D i doprowadzić do wzrostu 
poziomu endorfin  – poparzy nas, 
zależy nie tylko od samego promie-
niowania słonecznego czy zastoso-
wanych filtrów, ale nawet od naszej 
reakcji na lokalną florę bakteryjną. 
Natura bowiem wyposażyła nas 
w znacznie lepiej działające systemy 
ochronne niż filtry – co oczywiście 
wcale nie znaczy, że mamy rezygno-
wać z kremów!

Powszechnie wiadomo, że kąpie-
le słoneczne niosą za sobą ryzyko 
poparzenia skóry, przebarwień, 
przyspieszają proces starzenia, 
a w skrajnych przypadkach mogą 
być inhibitorami zmian nowotwo-
rowych. Aby tego uniknąć, trzeba 
się przygotować. I teraz zła wiado-
mość – kiedy czytacie ten tekst, na 
tegoroczne przygotowania jest nieco 
za późno. 

Słońce dopada nas wszędzie już 
wiosną i  najbardziej intensywne 
w  naszym klimacie jest do końca 
czerwca. Dlatego przygotowania 
najlepiej rozpocząć już w  marcu, 
a jeśli chcemy spędzać czas na eg-
zotycznych plażach, miesiąc przed 
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karnacji powinny stosować kremy 
prawie całkowicie chroniące przed 
promieniowaniem UV (z filtrem +50). 
Podobne jak niemowlęta – tu jednak 
należy stosować je z umiarem i sta-
rać się nie pozostawiać dziecka dłu-
go na słońcu, mimo zastosowania 
filtrów.

Preparaty ochronne trzeba nało-
żyć już 30 – 60 minut przed wyjściem 
na słońce i  powtarzać aplikacje! 
Pamiętajcie też, żeby latem unikać 
czynników wzmagających wrażli-
wość na słońce: naparów i  prepa-
ratów z dziurawca, a także kremów 
z kwasami AHA. Jeśli bierzesz leki 
przeciwcukrzycowe, antybiotyki 
czy sulfamidy, stosuj kremy z mak-
symalnym filtrem.

Rodzaj filtra też ma znaczenie
Wiele osób woli filtry mineralne od 
chemicznych, bo chcemy działać 
bardziej naturalnie, tymczasem na 
plaży nie sprawdzają się one wcale! 
Schodzą błyskawicznie, zwłaszcza 
w przypadku dzieci, które biegają, 
ocierają się o ręcznik, leżą w piasku. 
W  dodatku filtry mineralne wysu-
szają skórę, więc powinniśmy dużo 
pić, inaczej grozi nam odwodnienie, 
i jako skutek uboczny poparzenia lub 
nadwrażliwość na słońce. 

Także filtry wodoodporne są nimi 
zazwyczaj tylko z nazwy i lepiej od-
nawiać je po każdej kąpieli. No i na 
koniec  – pamiętajmy też o  kosme-
tykach po opalaniu – nasza skóra 
wymaga nawilżenia i natłuszczenia.

Nie tylko skóra!
Mocne słońce niszczy także wzrok, 
uszkadza siatkówkę i  powoduje 
zmiany w plamce żółtej, od której za-
leży m.in. postrzeganie kolorów. Dla-

Kluczowy dla ochrony 
jest bowiem nie tyle 
krem nakładany 
przed opalaniem, 
ile odpowiedni poziom 
beta-karotenu. 
To naturalny filtr, 
który chroni nas 
przed oparzeniami. 
Dodatkowo zapewnia 
zdrowy, ładny kolor 
skóry, jeszcze zanim 
się opalimy. Raz 
dziennie szklanka soku 
z marchwi – to jest to, 
co byłoby idealne.

wakacjami to absolutnie niezbędne 
minimum.

Kluczowy dla ochrony jest bo-
wiem nie tyle krem nakładany przed 
opalaniem, ile odpowiedni poziom 
beta-karotenu. To naturalny filtr, 
który chroni nas przed oparzenia-
mi. Dodatkowo zapewnia zdrowy, 
ładny kolor skóry, jeszcze zanim 
się opalimy. Raz dziennie szklanka 
soku z marchwi – to jest to, co by-
łoby idealne. Jest też beta-karoten 
w tabletkach i inne preparaty, jeśli 
ktoś nie lubi soku.

Jednak krem!
Żeby było jasne, nawet największa 
dawka beta-karotenu nie zwalnia 
nas z  obowiązku używania odpo-
wiednich filtrów. Odpowiednich, 
nie znaczy zawsze wysokich. Skóra 
łapiąc promienie UV, wyrzuca odpo-
wiednią ilość ochrony barwnikowej – 
melanina to filtr od natury, który ma 
nas chronić przed uszkodzeniami. 
Gdy cały czas smarujemy się prepa-
ratami z wysokim filtrem, blokujemy 
prawidłowe wydzielanie melaniny.

Oczywiście warto wspomagać 
organizm także antyoksydantami. 
Poza witaminą A, niezwykle ważna 
jest też witamina C. Wskazane są 
szczególnie osobom o skórze wraż-
liwej, podatnej na fotostarzenie. Ale 
pamiętajmy – i piszę to już po raz 
kolejny – przygotowanie skóry po-
zwoli jej na bezpieczny kontakt ze 
słońcem bez specjalnych kremów 
zaledwie przez kilka minut.

Filtry są wciąż niezbędne, ale mu-
szą stanowić element ochrony, a nie 
całość. Powinny też być odpowiednio 
dobrane, minimalny powinien wy-
nosić 10 – 15. Przy wrażliwej skórze 
powinna w zupełności wystarczyć 

„30”. Jednak osoby o bardzo jasnej 
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tego nie wystarczy przed wyjściem 
na plażę nałożyć krem z wysokim fil-
trem – trzeba pamiętać o okularach 
i czapce z daszkiem!

Oczy bez osłony przed słońcem ła-
two ulegają podrażnieniu. Szczypią, 
pieką, łzawią, pojawia się zapalenie 
spojówek, stany zapalne rogów-
ki, w  konsekwencji przyspieszone 
zmętnienie soczewki, co może na-
wet doprowadzić do zaćmy. Mocne 
słońce niszczy siatkówkę, rogówkę, 
tęczówkę i przyspiesza zwyrodnienie 
plamki żółtej. Ochronią nas ciemne 
okulary, koniecznie z filtrami UV. Nie 
wierz jednak w naklejki na okularach 
ze straganów na Dalekim Wscho-
dzie – produkuje się tam wszelkiego 
rodzaju okulary na ogół bez filtrów. 
Noszenie ich jest jeszcze bardziej 
szkodliwe dla oczu, niż chodzenie 
bez okularów, bo do rozszerzonych 
za ciemnymi szkłami źrenic dociera 
znacznie więcej szkodliwych promie-
ni. Czy Wasze ulubione okulary mają 
filtr? Z łatwością sprawdzicie u op-
tyka. Tam też trzeba się zaopatrzyć 
w nowe, jeśli test wypadnie negatyw-
nie. I pamiętajcie, żeby zrezygnować 
z kolorowych szkieł – najlepsze dla 
ochrony oczu są te o barwie brązo-
wej lub zielonej. A jak ktoś bardzo 
nie lubi okularów – rozwiązaniem 
są… soczewki kontaktowe z filtrem.

Nie tylko oczy!
Udar słoneczny przychodzi szybko 
i  niespodziewanie. Niech nas nie 
zdziwi, że wystawienie odkrytej gło-
wy na palące promienie poskutkuje 
pojawieniem się bólu i  zawrotów, 
mroczków przed oczami, a  nawet 
szumu w uszach. Jeśli do tego do-
chodzą obfite poty i dziwne zmęcze-
nie, może to świadczyć o początkach 
udaru słonecznego – na skutek na-

gromadzenia się nadmiernej ilości 
ciepła w organizmie następuje za-
burzenie regulacji termicznej.

Na udar najbardziej narażone 
są osoby starsze i dzieci, bo mają 
słabiej działającą termoregulację. 
W  grupie zwiększonego ryzyka 
są też ludzie otyli, cierpiący 
na cukrzycę i  choroby serca, 
przyjmujący niektóre leki 
np. antydepresyjne i rozsze-
rzające naczynia.

Jeśli wśród wakacyj-
nych „atrakcji” pojawi się 
u  Was choć jeden z  po-
wyższych objawów, trze-
ba natychmiast zejść ze 
słońca i  schować się 
w  zacienionym, chłod-
nym i  przewiewnym 
miejscu. Najważniej-
sze jest jak najszybsze 
ochłodzenie ciała. Na 
kark trzeba przykładać 
zimne kompresy  – ale 
bez lodu, bo może to 
wywołać szok termiczny! 
Można też ostrożnie wejść 
pod chłodny prysznic. Wypić 
dużo chłodnej, niegazowanej 
wody, najlepiej z  odrobiną 
soku owocowego lub soli, aby 
uzupełnić poziom elektrolitów.

Jeżeli po ok. pół godzinie nie za-
uważycie poprawy, trzeba szukać 
lekarza, najlepiej z drugą osoba, 
bo udar nie zawsze przebiega 
łagodnie i  może nawet do-
prowadzić do utraty przy-
tomności. Ale wystarczy 
unikać słońca między 
godzinami 11 a 15, nosić 
jasne ubranie i  nakrycie 
głowy, a na plaży siedzieć pod 
parasolem lub w kapeluszu.

Miłych wakacji!
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Na początek dobra wiadomość. Na-
ukowcy NASA już dwa lata temu 
zapowiadali, że dziura ozonowa 
znacznie się zmniejsza. W ubiegłym 
roku rozmiarami przypominała stan 
sprzed 30 lat! We wrześniu 2017 roku 
osiągnęła powierzchnię blisko 20 mi-
lionów kilometrów kwadratowych, 
czyli dwa razy więcej niż obszar USA. 
Ale za to o 1/5 mniej niż rok wcześniej 
o tej samej porze. Zawdzięczamy to… 
globalnemu ociepleniu!

Ciepłe powietrze w stratosferze 
przyczyniło się do spadku zawar-
tości chlorków i  bromków, które 
odpowiadają za zanikanie warstwy 
ozonowej. Zawdzięczamy to również 
sobie – redukcja rozmiarów dziury 
ozonowej to także efekty ograni-
czania emisji gazów cieplarnia-
nych. Ozon jest dla nas niezmiernie 
ważny – ten bezbarwny gaz chroni 
Ziemię przed szkodliwym promie-
niowaniem ultrafioletowym – a jej 
mieszkańców przed szeregiem cho-
rób skórnych.

Chronią nas  – dokładnie rzecz 
ujmując – dwie różne warstwy at-
mosfery. Niższa (troposfera) zawie-
ra znaczną ilość dwutlenku węgla, 
który zatrzymuje ciepło słoneczne. 

(Zwiększone stężenie CO2 powoduje 
nasilenie efektu cieplarnianego, któ-
rego możliwym skutkiem są zmiany 
klimatu). Wyższa – to warstwa ozonu 
w stratosferze, która właśnie chro-
ni życie na Ziemi przed szkodliwym 
wpływem słonecznego promienio-
wania ultrafioletowego. I właśnie tę 
warstwę, którą latami niszczyliśmy, 
teraz cierpliwie odbudowujemy, 
realizując konsekwentnie posta-
nowienia podpisanego 31 lat temu 
Protokołu z Montrealu. Zakłada on 
stopniowe ograniczenie i docelowe 
wycofanie z użycia substancji zubo-
żających warstwę ozonową.

Protokół, który działa
Protokół z Montrealu w 1987 roku 
podpisały 24 państwa, dziś liczba 
sygnatariuszy sięga 200. Porozumie-
nie to jest dziś uznawane za jedną 
z najbardziej pomyślnych międzyna-
rodowych umów w zakresie ochrony 
środowiska. Sygnatariusze osiągnę-
li bowiem już po 20 latach spadek 
zużycia rzędu 95% w porównaniu 
z poziomami bazowymi. W między-
czasie jednak na rynku pojawiło się 
wiele nowych substancji, które mogą 
uszkadzać warstwę ozonową. Dlate-

Dziura ozonowa 
– jest czy jej nie ma?

Odpowiedź na to pytanie okazuje się wcale nie taka prosta. Od lat straszono nas nią, 
a teraz co rusz pojawiają się informacje, a to, że się zmniejsza, a to, że całkowicie zniknęła. 
A zaraz obok nich, że… właśnie się pojawiła na nowo. Co jest z tą dziurą, że jest jak znany 

z piosenki Józek, który… pojawia się i znika? Czy może mamy na jej punkcie bzika? Sprawa 
o tyle ważna, że dziura ozonowa istotnie wpływa na nasze zdrowie. O ile oczywiście jest.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG 
Zdjęcia: Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji, PBG oil and gas; Ciprian Boiciuc, Unsplash

Ozon jest dla 
nas niezmiernie 
ważny – ten 
bezbarwny gaz 
chroni Ziemię 
przed szkodliwym 
promieniowaniem 
ultrafioletowym – 
a jej mieszkańców 
przed szeregiem 
chorób skórnych.
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go Protokół z Montrealu jest stopnio-
wo uzupełniany, zgodnie z najnow-
szymi wynikami badań atmosfery.

Inicjatorami Porozumienia z Mon- 
trealu byli naukowcy, wśród nich, 
także odkrywcy dziury ozonowej.

– Proces zmniejszania się dziury 
ozonowej jest najlepszym świade
ctwem, że Porozumienie z Montre
alu działa w praktyce i że apel na
ukowców, ich wysiłek i determina
cja doprowadziły do zawiązania się 
tego niezwykłego porozumienia na 
rzecz globalnej zmiany. Postawio
no przed ludźmi zadanie ogromne, 
ale i  zagrożenie było i  wciąż jest 
realne  – przyznał po latach che-
mik Mario J. Molina, który wraz 
z Paulem J. Crutzem i Sherwoodem 
Rowlandem otrzymał w 1995 roku 
Nagrodę Nobla za odkrycie i wielo-

letnie badania nad dziurą ozonową, 
dzięki którym dowiedzieliśmy się, jak 
odbudować warstwę ozonową.

A o tym, że ulega ona degradacji 
naukowcy mówili już w latach 70., 
ostrzegając ludzkość przed szkod-
liwością dla warstwy ozonowej 
niektórych środków chemicznych. 
Mimo kategorycznych sprzeciwów, 
zaprzeczeń i dezawuacji ich odkryć 
przez koncerny chemiczne, konse-
kwentnie prowadzili badania. Nie 
szczędzono na nie środków, bo i glo-
balne koszty związane ze zwiększają-
cą się dziurą ozonową były ogromne.

Po latach badań odkryto, że 
warstwa ozonowa jest w stanie się 
samoregenerować, o ile przestanie 
się korzystać ze środków chemicz-
nych wykorzystujących freon i wy-
cofa z obiegu bazujące na freonie 
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zamrażarki i systemy wentylacyjne. 
Niestety, substancje, które nie słu-
żą warstwie ozonowej, są w stanie 
utrzymywać się w atmosferze nawet 
przez 100 lat. Dlatego prognozy mó-
wią, że warstwa ozonowa powróci 
do stanu z początku lat 80. dopiero 
w  roku 2070, optymiści wskazują 
rok 2050.

Walka trwa
Z pewnością kolejne badania przy-
czynią się do jeszcze większej odbu-
dowy warstwy ozonowej. Już dziś 
jednak dziura nie tylko się zmniejszy-
ła, lecz także nie jest tak głęboka jak 
była. Poza tym otwiera się później niż 
dotąd – i trwa przez klika miesięcy.

Naukowcy wierzą, że ten trend 
będzie się utrzymywał, choć nie 
można zapomnieć, że ogromne 
rozmiary dziury zaobserwowano 
całkiem niedawno, bo w 2015 roku. 
Jednak wiąże się to – jako jednora-
zowy skok – z wybuchem wulkanu 
Calbuco w  Chile w  kwietniu 2015 
roku. Choć wulkany nie wyrzucają 
cząsteczek chloru do atmosfery, ich 
wkład w postaci małych drobinek 

zwiększa liczbę polarnych chmur 
stratosferycznych, które z  kolei 
wchodzą w reakcję z chlorem pro-
dukowanym przez człowieka.

A kiedy dziura była największa? 
Rekord padł w styczniu 2006 roku, 
a więc w czasie, kiedy zdawało się, 
że walka z dziurą zaczyna przyno-
sić efekty. Nagle, w efekcie bardzo 
mroźnej zimy, rozciągnęła się ona 
na obszarze prawie 30 milionów ki-
lometrów kwadratowych! Była tym 
samym największą w całej historii 
pomiarów, prowadzonych od cza-
sów odkrycia tego zjawiska. Rozciąg-
nęła się wówczas nawet nad Polską, 
zalegając od Wysp Brytyjskich przez 
Morze Północne i Kraje Beneluksu po 

Niemcy, Danię i nasz kraj na wysoko-
ści zaledwie 17 kilometrów.

Jest czy jej nie ma
Dlatego bądźcie ostrożni, czytając 
nagłówki w  mediach, że dziura 
ozonowa znikła. Owszem, ostatni 
raz widziano ją nad Antarktydą 
w  listopadzie ubiegłego roku. Od 
tego czasu satelity meteorologiczne 
jej nie odnotowują. Czy to oznacza, 
że po latach ostrej walki udało się 
nam ostatecznie ją zlikwidować?

Nic bardziej mylnego. Owszem, 
wygrywamy walkę o  zachowanie 
warstwy ozonowej, ale ta walka 
musi wciąż trwać. Zawartość ozo-
nu w  atmosferze nad Antarktydą 

Wygrywamy walkę o zachowanie warstwy ozonowej, ale 
ta walka musi wciąż trwać. Zawartość ozonu w atmosferze 
nad Antarktydą ulega bowiem sezonowym wahaniom, 
a największe rozmiary dziura osiąga zawsze we wrześniu, 
gdy na półkuli południowej rozpoczyna się wiosna i spod 
topniejącego lodu wydobywają się olbrzymie ilości gazów, 
głównie metanu.
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ulega bowiem sezonowym waha-
niom, a największe rozmiary osiąga 
zawsze we wrześniu, gdy na półkuli 
południowej rozpoczyna się wiosna 
i spod topniejącego lodu wydobywa-
ją się olbrzymie ilości gazów, głównie 
metanu.

Z kolei najmniejsza jest w marcu, 
gdy na Antarktwyce rozpoczyna się 
jesień. Między grudniem a  lipcem 
jest bardzo mała, przez wiele dni 
w  ogóle jej nie ma, a  więc straty 
w ilości ozonu są zerowe. Dziura po-
jawia się na krótko między sierpniem 
a listopadem i  jest to proces gwał-
towny. W ciągu doby dziura może się 
powiększyć nawet o kilka milionów 
kilometrów kwadratowych. Raz była 
większa, raz mniejsza, ale prawie 
zawsze pokrywała całą Antarktydę.

To właśnie dziura ozonowa jest 
najprawdopodobniej odpowiedzial-
na za znacznie powolniejsze ociepla-
nie się Antarktydy w stosunku do 
Arktyki. Jest także sprawcą niezwy-
kle malowniczego zjawiska, jakim są 
obłoki perłowe.

Dziura ozonowa wymaga od nas 
dodatkowej ochrony przed promie-
niowaniem słonecznym, ale nasze 
wakacyjne problemy to drobiazg 
w  porównaniu z  tym, jak muszą 
chronić się polarnicy. W  sposób 
szczególny trzeba zaś pamiętać 
o ochronie, podróżując na południo-
wą półkulę.

Gdzie ta dziura
Szczególnie uważajmy w Australii, 
Nowej Zelandii czy krajach Ameryki 
Południowej, gdzie promieniowanie 
ultrafioletowe latem i wczesną jesie-
nią często przekracza dopuszczalny 
poziom i stanowi poważne zagroże-
nie dla ludzi.

Wydawać by się mogło – tak też 
przez lata uważano – że dziura ozo-
nowa pojawia się jedynie nad An-
tarktydą. Niestety, zdarzało się już, 
że jej miniaturowa wersja na krótko 
zagościła nad Europą, i dotarła na-
wet nad Amerykę Północną. Jak wy-
nika z danych NASA, w pierwszych 
dniach lutego tego roku niewielka 
dziura ozonowa (o średnicy około 
2,5 tysiąca kilometrów) pojawiła się 
między Grenlandią, Islandią, Skan-
dynawią i  Wielką Brytanią. Naj-
większą utratę ozonu odnotowano 
nad Morzem Norweskim i Morzem 
Grenlandzkim.

Również nad północnym Atlan-
tykiem w lutym 2018 roku stwier-
dzono pojawienie się miniaturowej 
dziury ozonowej. Później także nad 
zachodnią Kanadą. Jest to zjawi-
sko niepokojące, ale zdarzało się 
już za każdym razem tuż po wystą-
pieniu zjawiska zwanego Nagłym 
Ociepleniem Stratosferycznym. 
Ma ono miejsce, gdy w  dolnych 
warstwach stratosfery następuje 
gwałtowny wzrost temperatury 

powietrza, zaś w  troposferze jej 
znaczny spadek.

Na szczęście dla nas, dziura 
ozonowa nad strefą umiarkowaną 
i polarną północnej półkuli zdarza 
się stosunkowo rzadko, ponieważ 
utrudnia to topografia kontynentów, 
które otaczają Arktykę.

Poza tym, dziura ozonowa poja-
wia się najczęściej w okresie zimo-
wym, gdy promieniowanie ultrafio-
letowe jest najniższe na tle całego 
roku, więc nie grożą nam z tego po-
wodu poważne oparzenia słonecz-
ne. W dodatku tej zimy nad Polską 

„mini-dziury” ozonowej nie mieliśmy, 
a wręcz przeciwnie, stężenie ozonu 
było kilkukrotnie większe niż zwykle 
o tej porze roku.

Jak to się robi w Polsce
Polska jest oczywiście jednym z syg-
natariuszy Porozumienia z Montrea-
lu. Mamy też własne przepisy wyko-
nawcze, zgodne z unijnymi, na mocy 
których od 2015 roku nikt nie napra-
wia już starych lodówek i klimaty-
zatorów. To jest definitywny koniec 
poprzedniej, nieekologicznej epoki.

W dodatku każdą lodówkę z sub-
stancjami kontrolowanymi lub flu-
orowanymi gazami cieplarnianymi 
należy zarejestrować w Instytucie 
Chemii Przemysłowej (szczegółowe 
informacje na stronie internetowej 
tej instytucji), o  ile ilość niedozwo-
lonego czynnika chłodzącego prze-
kracza 3 kilogramy. Przepis dotyczy 
więc głównie urządzeń chłodniczych 
w  dużych zakładach, a  nie w  na-
szych firmach czy mieszkaniach. Za 
brak rejestracji grozi wysoka grzyw-
na – a wszystko po to, żeby chronić 
nasze środowisko. A  jak chronić 
skórę przed słońcem – w kolejnym 
artykule.
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• Olej palmowy znajduje się we wszelkiego ro-
dzaju batonikach i słodyczach. W cenie deta-
licznej jest tańszy od rodzimego oleju rzepa-
kowego. Pod jego uprawy niszczone są lasy 
tropikalne – źródło równowagi ekologicznej 
dla Ziemi.

• Szklanka soku pomarańczowego z kartonu to 
równowartość kilograma dwutlenku węgla 
emitowanego do jego produkcji i transportu.

• Gdyby Bolesław Chrobry pił wodę z plastiko-
wych butelek, oglądalibyśmy je do dziś w mu-
zeum.

• Owoce wiezione do nas z różnych części świata 
dojrzewają w kontenerach i szklarniach.

• Do wody transportowanej w  plastikowych 
butelkach mogą uwalniać się pod wpływem 
ciepła szkodliwe substancje z politereftalanu 
etylenu (PET), z którego butelka jest wykona-
na. Woda doprowadzana do naszych domów 
jest dobrej jakości. Wystarczy zlecić badanie 
sanepidu, by mieć stuprocentową pewność 
i oszczędność w portfelu.

• Polska po względem dostępu do jedzenia i za-
gęszczenia ludzkości znajduje się w uprzywi-
lejowanym regionie świata. Nasze decyzje 
i wybory mają wpływ na rynek oraz klimat 
na południowej półkuli Ziemi.

Działań mających na celu ochronę naszej planety przed 
zmianami klimatycznymi jest tysiące. Kontynuujemy 

rozpoczęty w tym roku cykl, co zrobić, by być 
współodpowiedzialnym za nasz wspólny dom Ziemię.

Tekst i zdjęcie: Joanna Januszewska, kierownik ds.komunikacji  
korporacyjnej, Fundacja PBG

CZY 
wiesz, że?
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Każdego przedmiotu 
używaj z szacunkiem

Poczekaj, aż lodówka 
opustoszeje i zrób zakupy. 
Nie wyrzucaj jedzenia!

Gotuj ekonomicznie

Żyj w zgodzie 
z przyrodą

Oszczędzaj wodę, 
gdy myjesz naczynia

Jeździsz autem – 
zabieraj pasażerów

Wymieniaj się odzieżą dla 
dzieci z innymi mamami

Powiedz nie plastikowi!

Pamiętaj, by odłączyć 
komputer i inne urządzenia od 
prądu, gdy ich nie używasz

Wybierz prysznic 
zamiast wanny

Sam przetwarzaj żywność

Jak możemy 
pomócZIEMI
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LAUDATO SI 
w Świątyni Opatrzności Bożej

W ostatnim wydaniu biuletynu przybliżaliśmy nauczanie Papieża Franciszka w kontekście obserwowalnych 
zmian klimatycznych na świecie oraz wypływających z nich zagrożeń. Dziś relacjonujemy ostatnie wydarzenia, 

których celem jest szerzenie przesłania Papieża i przede wszystkim ekologiczne przebudzenie.

Tekst i zdjęcie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

W  ramach II Europejskiego Festi-
walu Schumana, pod patronatem 
Jego Eminencji Kardynała Kazi-
mierza Nycza, 13 maja w Instytucie 
Papieża Jana Pawła II przy Świą-
tyni Opatrzności Bożej w 100-lecie 
odzyskania Niepodległości Polski 
odbył się szereg ciekawych spotkań 
i inicjatyw. Wśród nich sesja panelo-
wa poświęcona trosce o środowisko 
i życie człowieka na podstawie En-
cykliki Papieża Franciszka „Lauda-
to Si”. Organizatorami wydarzenia 
byli Instytut myśli Schumana oraz 
Chrześcijańska Inicjatywa Ekolo-
giczna. Patronat merytoryczny objął 
Bank Ochrony Środowiska.

Zaproszeni goście przedstawili 
następujące zagadnienia: Współ
czesny kryzys ekologicznospo
łeczny i  potrzeba zaangażowania 
chrześcijan w troskę o stworzenie” – 
ks.  prof.  Joshtrom Isaac Kureetha-
dam z Papieskiego Uniwersytetu Sa-
lezjańskiego w Rzymie, koordynator 
sekcji „Ekologia i Stworzenie” Dyka-
sterii ds. Integralnego Rozwoju Czło-
wieka; Ekologia integralna i nawró
cenie ekologiczne w encyklice Lauda
to Si – ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard 
Sadowski z Instytutu Ekologii i Bio-
etyki UKSW; Drzewa w przestrzeni 
miejskiej  – znaczenie, zagrożenie 
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i  ochrona – dr  Marzena Suchocka 
z SGGW i dr Mariusz Burkacki z Za-
rządu Zieleni m. st. Warszawy.

Wstępem do merytorycznej dys-
kusji było przypomnienie myśli 
Papieża Franciszka dotykającej po-
trzeby ekologicznego nawrócenia 
w  obliczu kryzysu ekologicznego, 
moralnego i duchowego. Wskazano 
na ekologię integralną jako kierunek 
rozwoju świata w  sposób zrówno-
ważony. Ponadto przedstawiono 
praktyczne przykłady korzyści, któ-
re wnosi do życia społecznego ota-
cząjąca nas przyroda (szczególnie 
duże drzewa). Są nimi m.in.: zmniej-
szenie zanieczyszczeń powietrza, 
wzrost IQ, szybsza rekonwalescen-
cja, integracja społeczności, spadek 
przestępczości, zmniejszenie hałasu 
i poprawa jakości życia. Zaprezento-
wano ostatnie efekty działań Zarzą-
du Zieleni m. st. Warszawy uwzględ-
niające głosy i potrzeby mieszkań-
ców miasta w 40% zielonego.

Na zakończenie uczestnicy posa-
dzili pierwsze cztery platany, które 
dzięki hojności pana Józefa Smolo-
rza z firmy Drewsmol oraz za zgo-
dą zarządców terenu przy Świątyni 
Opatrzności Bożej, stały się częścią 
zielonej Alei Sługi Bożego Roberta 
Schumana.

Wstępem do merytorycznej dyskusji było przypomnienie 
myśli Papieża Franciszka dotykającej potrzeby ekologicznego 
nawrócenia w obliczu kryzysu ekologicznego, moralnego 
i duchowego. Wskazano na ekologię integralną jako 
kierunek rozwoju świata w sposób zrównoważony. Ponadto 
przedstawiono praktyczne przykłady korzyści, które wnosi do 
życia społecznego otacząjąca nas przyroda.
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Kościół przed COP 24 – ekologiczne 
przebudzenie pod takim hasłem od-
była się 22 czerwca pierwsza w Pol-
sce konferencja poświęcona ekologii 
integralnej, czyli odpowiedzialnemu 
podejściu każdego z nas do świata, 
w którym żyjemy.

Ziemia jest skurczona. Kurczą 
się jej zasoby, ryby w oceanie, moc 
przerobowa, by pomieścić skutki 
frywolnego działania człowieka. 
Mamy tylko jedną kulę ziemską, 

Podziwiamy piękno przyrody tego lata, podczas gdy mieszkańcy 
południowej półkuli nie mają tego szczęścia. Wyspy Tonga przy Zwrotniku 

Raka zalewa Ocean. To ostatnia chwila, by podjąć działania.

Tekst i zdjęcia: Joanna Januszewska, kierownik ds.komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

EKOLOGICZNE PRZEBUDZENIE

która dłużej nie sprosta technokra-
tycznemu oddziaływaniu. Dlaczego? 
Bo w przeciwieństwie do pieniędzy 
w naszym portfelu jest jedyna i nie-
zastępowalna.

Konferencja została zorganizo-
wana przez Caritas Polska i GCCM – 
Światowy Ruch Katolików na Rzecz 
Środowiska. Gośćmi specjalnymi 
byli o.  Joshtrom Isaac Kureetha-
dam, papieski Koordynator Sekcji 

„Ekologia i  Stworzenie” Dykasterii 

It is the high 
time to act!
(To już ostatni 
moment 
by podjąć 
działania).

sione pole, 
wyspy tonga, 
climat warior
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Zeskanuj kod QR, by 
zapoznać się z przesłaniem 
Papieża Franciszka  
zawartym w encyklice 

„Laudato Si”.

ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 
i o. prof. Zdzisław Kijas z Ruchu Eko-
logicznego Św.  Franciszka z  Asyżu. 
Obecność na konferencji zaznaczyli 
także climat wariors  – wojownicy 
na rzecz klimatu, wiarygodni świad-
kowie zmian klimatycznych, którzy 
przybyli z wysp Tonga na Pacyfiku 
oraz climat champions z Wielkiej Bry-
tanii – działający na rzecz sprawiedli-
wości społecznej i na rzecz środowiska.

Przesłaniem konferencji było mie-
dzy innymi rozbudzenie odpowie-
dzialności i troski za nasz wspólny 
dom Ziemię, która stała się bardzo 
mała i  ciasna. Eksploatujemy bez-
refleksyjnie planetę, która jest jedna, 

EKOLOGICZNE PRZEBUDZENIE

KOŚCIÓŁ 
PRZED COP24 

Caritas Polska i GCCM – Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska – zapraszają na konferencję pt.

22 czerwca 2018 r. 
o godz. 1130 
Warszawa, ul. Okopowa 55 
(siedziba Caritas Polska), sala nr 1.  

Trzeba więc pobudzać i popierać 
«nawrócenie ekologiczne», 

które w ostatnich dziesięcioleciach 
sprawiło, że ludzkość stała się 

bardziej wrażliwa 
na niebezpieczeństwo 
katastrofy… Jan Paweł II

Watykański „minister 
środowiska” o. prof. Joshtrom 
Isaac Kureethadam SDB przed 
wielkim Szczytem 
Klimatycznym w Katowicach 
będzie mówił o konieczności 
„ekologicznego nawrócenia”.

Jednoznaczne zaangażowanie papieża 
Franciszka i Stolicy Apostolskiej w między-
narodowe negocjacje w sprawie polityki 
klimatycznej stawia przed Kościołem 
w Polsce poważne wyzwania. Już w grud-
niu będzie on współgospodarzem wyda-
rzenia o globalnej skali i znaczeniu: 
Szczytu Klimatycznego ONZ 
w Katowicach, (3-14 grudnia 2018 r.).

Czym różni się chrześcijańska 
„ekologia integralna” od tego, co 
proponuje świecki ruch ekologiczny? 

Jakie są najważniejsze wyzwania 
ekologiczne 2018 roku dla Polski 
i całego globu? 

Czy Kościół w Polsce się „zieleni”? 

PROGRAM

Goście konferencji

Specjalnymi uczestnikami panelu będą 
również Climate Champions z Wielkiej 
Brytanii i Climate Warriors z Oceanii 
– młodzi katolicy działający na rzecz 
krajów ubogich, najbardziej narażonych 
na negatywne konsekwencje zmiany 
klimatu.

1130 – 1145 Ekologiczne przebudzenie 
i duch Świętego Franciszka

ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska, dr Mateusz Piotrowski, Koordynator Programowy 
Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM). 
Prezentacja wspólnego programu na rzecz ekologii integralnej Caritas Polska i Światowego Ruchu 
Katolików na rzecz Środowiska. Jak wcielić papieską encyklikę w życie, zaczynając od zaraz. 

o. prof. Joshtrom Isaac 
Kureethadam SDB
Profesor teologii, salezjanin, jeden 
z najbliższych współpracowników 
papieża Franciszka ds. ekologicznych, 
koordynator sekcji Ekologia i Stworzenie 
Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, wykładowca Papieskiego 
Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, 
autor książki Odbudować nasz wspólny 
dom: „Dziesięć Zielonych Przykazań 
Laudato Si’”.
 
o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv
Profesor teologii, relator watykańskiej 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
wykładowca Papieskiego Wydziału 
Teologicznego Seraficum w Rzymie, 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, współzałożyciel Ruchu 
Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu,  
autor kilkudziesięciu książek wydanych 
w kilkunastu językach, w tym „Brewiarza 
ekologa”.

ks. Roman Chromy 
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii 
Metropolitalnej w Katowicach, asystent 
Rady Ruchów Katolickich i duszpasterz 
środowisk samorządu terytorialnego 
w archidiecezji katowickiej.

Marcin Popkiewicz
Analityk megatrendów, ekspert 
i dziennikarz zajmujący się powiązaniami 
w obszarach gospodarka-energia- 
-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów 
Świat na rozdrożu i Rewolucja 
energetyczna. Ale po co?. Redaktor 
portali ziemianarozdrozu.pl 
i naukaoklimacie.pl  

ks. dr  Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska. Twórca Dzieła 
Pomocy Ad Gentes. Były dziekan Służby 
Celnej w Ministerstwie Finansów. 
W latach 2011–2017 dyrektor Dzieła 
Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Członek  Komitetu Narodowych 
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

dr Mateusz Piotrowski
Koordynator programowy Światowego 
Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. 
Współtwórca programu edukacji 
ekonomicznej i pracowniczej Rynek 
Pracy: Instrukcja Obsługi w ramach 
Inkubatora Innowacji Społecznych 
TransferHUB. 

1145 – 1205 Chrześcijański ruch ekologiczny a współcześni „zieloni”

o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, autor „Brewiarza ekologa” i współzałożyciel Ruchu 
Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu o tym, co łączy, a co dzieli ekologów chrześcijańskich 
i współczesnych zielonych.

1230 – 1300 Pontyfikat papieża Franciszka 
– odpowiedź na globalny kryzys ekologiczny

1300 – 1315 Przerwa na kawę

o. prof.  Joshtrom Isaac Kureethadam SDB. Czy troska o środowisko to fanaberia dla boga-
tych, czy może warunek przeżycia milionów ludzi w krajach ubogich? Gość specjalny, koordyna-
tor watykańskiej sekcji „Ekologia i Stworzenie” opowie o tym, jak wygląda kryzys ekologiczny 
z perspektywy globalnego Południa.

1315 – 1400 Panel dyskusyjny: Polska i Kościół przed COP24

Z udziałem: o. prof. Joshtroma Isaaca Kureethadama SDB, o. prof dr. hab. Zdzisława Kijasa 
OFM, Marcina Popkiewicza, oraz ks. Romana Chromego, przedstawiciela archidiecezji kato-
wickiej. Prowadzenie: Dorota Abdelmoula (eKAI). COP24 to wielkie wydarzenie polityczne, eko-
nomiczne i duchowe. Jak Kościół w Polsce przyjmie gości ze świata? Przedstawiamy plany du-
chowego gospodarza COP24 – archidiecezji katowickiej.

Patroni 
medialni

1400 – 1430 Czas na pytania dziennikarzy

1205 – 1225 2018: wyzwania ekologiczne dla Polski i świata

Marcin Popkiewicz, przedsiębiorca i współzałożyciel portalu Nauka o Klimacie, o tym, jakie 
wyzwania i szanse dla gospodarki i społeczeństwa niesie nadchodząca wielkimi krokami „re-
wolucja energetyczna”.  

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności do 15.06. 
rzecznik@caritas.org.pl 

niedziela
T Y G O D N I K  K A T O L I C K I

a to jak z niej korzystamy w Europie 
ma wpływ na zmiany klimatyczne 
u  sąsiadów z  południowej półkuli. 
Najbardziej cierpią biedni, którzy 
umierają ze względu na zmiany 
klimatyczne, których domy są za-
lewane, a susza pozbawia środków 
do życia. Dlatego ważne jest bycie 
współodpowiedzialnym i rozpoczę-
cie działań od własnego ogródka.

Przypomnijmy sobie, jak żyli nasi 
dziadkowie i  pomyślmy o  świecie, 
który zostawimy przyszłym poko-
leniom.

W grudniu czeka nas szczyt kli-
matyczny COP 24, który odbędzie się 
w Katowicach.



128 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Tenisowe 
wrażenia

W majową sobotę w Sobocie koło Poznania odbyły się zawody tenisowe członków 
i sympatyków klubu tenisowego RETURN. Radości, śmiechu i dobrej zabawy nie brakowało. 

Była też sportowa rywalizacja, tenisowe zacięcie i słoneczna pogoda zamówiona przez 
Prezesa Klubu specjalnie na tę okoliczność. Czy warto było ćwiczyć pod okiem trenera 

i próbować swoich sił na otwartym korcie, dowiecie się z nadesłanych do Redakcji relacji. 

Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Archiwum członków klubu RETURN
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Mariusz Łożyński
Wiceprezes Zarządu, PBG S.A. 

Bardzo się cieszę, że udało się znowu zorga-
nizować coroczny turniej Klubu Tenisowego 
RETURN, który tradycyjnie odbył się na kor-
tach w Sobocie. Na szczęście nie było takie-
go upału jak ostatnio, ale słoneczko świeciło 
i wiał wiatr, który mimo, że przeszkadzał 
w grze, to bardzo łagodził promieniowanie 
słoneczne. 

Do turnieju zgłosiła się dosyć liczna 
grupa członków i  sympatyków naszego 
klubu, ale godnym podkreślenia jest fakt, 
że pojawia się coraz więcej nowych adeptów 
tenisa, którzy wprowadzają do niego duże 
urozmaicenie. W tym miejscu chciałbym 
podziękować naszym trenerom: Patrykowi 
Małyszowi i Darkowi Gruchotowi, którzy 
swoją tenisową pasją zarazili wiele osób 
oraz poprzez intensywne treningi, krok po 
kroku, podwyższają poziom naszych teni-
sowych zmagań.

Zawody przebiegały w  bardzo dobrej, 
sportowej i przyjaznej atmosferze oraz po-
kazały, jak wielki potencjał drzemie w każ-
dym z nas. Chciałbym gorąco podziękować 
wszystkim za udział w turnieju, a w szcze-
gólności pogratulować zwycięzcom w po-
szczególnych grupach, wśród których są 
osoby grające od niedawna w tenisa. Sło-
wa wielkiego podziękowania kieruję też 
w stronę Joasi Perczyńskiej, która jak zwy-
kle zajęła się sprawami organizacyjnymi 
i zakupem nagród.

Dziękuję także kibicom, którzy przybyli 
oglądać nasz turniej. Od zeszłego roku 
wprowadziliśmy zasadę organizacji dwóch 
turniejów w roku, dlatego serdecznie zapra-
szam na kolejny po wakacjach we wrześniu.

Małgorzata Sabała
Specjalista ds. ekonomicznych, PBG oil and gas

Ostatni turniej tenisowy na zawsze pozostanie w mojej 
pamięci, ponieważ był to mój debiut w zawodach na 
korcie. Już sam fakt, że pierwszy raz stawałam do rywali-
zacji tenisowej sprawił, że było to dla mnie duże przeżycie. 
Stresowało mnie wszystko – nowe miejsce, nowy rodzaj 
kortu, gra na otwartej przestrzeni, warunki pogodowe. 
Okazało się jednak, że nie taki diabeł straszny… Ba! Na-
wet udało mi się zdobyć II miejsce w grupie kobiet! Jed-
nak prawdą jest, że aby nauczyć się dobrze grać, trzeba 
stawać do rywalizacji, która bardzo mobilizuje i wręcz 
zmusza do opanowania wszystkich elementów gry – 
począwszy od serwisu, przez poruszanie się na korcie, 
na punktacji kończąc. Polecam wszystkim niezdecydo-
wanym i czekam z niecierpliwością na kolejne turnieje!

Witaminowy bukiet od sparingpartnera Patryka Małysza dla zapalonej 
tenisistki pani Małgorzaty Wiśniewskiej. 
Na zdjęciu na sąsiedniej stronie członkowie klubu RETURN
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Bartłomiej Jankowiak
Specjalista ds. sprężarek i turbin, PBG oil and gas

Wziąłem udział po raz kolejny w tradycyjnie już rozgry-
wanym na wiosnę Turnieju Tenisowym naszego Klubu 

„Return”. Organizacja turnieju była, jak zawsze, na naj-
wyższym poziomie. Kolejny już raz turniej rozgrywany 
był na kortach w Sobocie. Osobiście bardzo lubię ten 
ośrodek, ponieważ oferuje bardzo przyjemne warunki, 
zarówno do gry, jak i odpoczynku w przerwach między 
rozgrywkami, czy też po zakończeniu każdego z meczów. 
W tym roku dodatkową atrakcją były rozgrywki między-
narodowego turnieju do lat 18, które można było obser-
wować w wolnych chwilach. Zawodniczki i zawodnicy 
prezentowali poziom, który osiąga (jeszcze) niewielu 
zawodników KT Return, więc miło było poobserwować 
z bliska pełen profesjonalizm gry.

Prezes Mariusz Łożyński zamówił jak zwykle zna-
komitą pogodę oraz w ramach niespodzianki… wiatr, 
który skutecznie podniósł poziom trudności gry. Niespo-
dzianką było również rozstawienie zawodników po gru-
pach, ale to okazało się urozmaiceniem, które pozwoliło 
sprawdzić się w konfrontacji z kolegami, z którymi na co 
dzień rzadko grywam. Wyniosłem z tego turnieju nowe 
doświadczenia, i mimo tego, że moje miejsce dalekie 
było od podium, jestem zadowolony z udziału. Czekam 
niecierpliwie na następny turniej, żeby odegrać się na 
kolegach, którzy tym razem byli lepsi ode mnie.

Jacek Nowicki
Kierownik budowy i robót, PBG oil and gas 

Z przyjemnością wziąłem udział w ma-
jowym turnieju tenisowym na kortach 
w  Sobocie po ponad dwuletniej prze-
rwie spowodowanej kontuzją. Szybko 
okazało się, że moi przeciwnicy nie 
zmarnowali tego czasu. Gra z  rywa-
lami, którzy grają regularnie i trenują 
pod okiem trenerów nie była łatwa. Ich 
precyzyjne zagrania, zabójcze skróty 
i nietypowe backhandy mogły dopro-
wadzić do „tenisowej pasji”. Do tego 
dodajmy mocny wiatr oraz oślepiające 
słońce. Trzeba przyznać, że łatwo nie 
było. Wszystko jednak rekompensowała 
wspaniała atmosfera, zacięta rywaliza-
cja oraz wyśmienity posiłek, który był 
serwowany dla uczestników zawodów.
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Andrzej Dawidek
Kierownik, Biuro Umów i Obsługi Prawnej. PBG S.A.

Turniej rozgrywany w Sobocie był dla mnie drugą, po 
ubiegłorocznych rozgrywkach okazją do obejrzenia 
w akcji pozostałych klubowiczów, z którymi mijamy 
się na treningach i sprawdzenia swoich umiejętno-
ści. Już zeszłoroczne zmagania pokazały, że gra na 
punkty to zupełnie inny rodzaj tenisa niż swobod-
ne przebijanie jej na drugą stronę siatki. Emocje 
związane z rozgrywką mogą powodować, że nawet 
najprostsze piłki stają się trudnymi do odegrania. 
Gra na odkrytych kortach ziemnych to także okazja 
do wyjścia poza sterylne warunki, w których trenu-
jemy na co dzień: śliska mączka w miejscu dobrze 
znanego dywanu, słońce przeszkadzające czasem 
przy serwisach i wysokich piłkach oraz wiatr wpły-
wający momentami na tor lotu piłki. Niezależnie od 
warunków, nieco innych niż te, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni, turnieje klubu RETURN to jednak 
przede wszystkim świetna zabawa oraz rywaliza-
cja odbywająca się w miłej atmosferze i w dobrym 
towarzystwie.

Jolanta Lelińska-Starzak
Zastępca dyrektora ds. ryzyk finansowych, PBG oil and gas 

Dzień 19 maja 2018 r był dla mnie debiutem w roli zawod-
nika corocznego turnieju tenisowego. Była to okazja do 
sprawdzenia się po 6-miesięcznej nauce pod okiem trenera 
Darka.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie i zmiennym wietrze, 
płatającym figle, rozegrałam 5 meczy ze zmiennym szczęś-
ciem, które dało mi finalnie tak nielubiane przez sportow-
ców, ale nie przeze mnie 4 miejsce (na 6 uczestniczek). Udział 
w turnieju przyniósł olbrzymią dawkę doświadczenia w za-
kresie zasad gry i obycia na korcie, którego nie zdobywa się 
na treningach. Oprócz pozytywnych wrażeń sportowych 
zostałam z niedosytem, jeśli chodzi o moje umiejętności. 
A to jeszcze bardziej motywuje mnie do rozwijania się jako 
tenisistki, tak aby powalczyć w przyszłym roku o podium!

Korzystając z okazji, składam bardzo serdeczne podzię-
kowania państwu Małgorzacie i Jerzemu Wiśniewskim za 
inicjatywę powołania klubu tenisowego oraz możliwość 
odkrywania w sobie tenisowego talentu.

WYNIKI TURNIEJU 

Kategoria kobiet: 
I miejsce: Julia Czerwińska
II miejsce: Małgorzata Sabała
III miejsce: Violetta Wilczyńska

Kategoria mężczyzn I Grupa:
I miejsce: Maciej Nowicki
II miejsce: Sławomir Dobroś
III miejsce: Michał Czerwiński

Kategoria mężczyzn II Grupa:
I miejsce: Jacek Nowicki 
II miejsce: Andrzej Dawidek
III miejsce: Krzysztof Błażejewski 
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Patrycja Sobczak
Siostra Federera (jak nazywa 
mnie trener Patryk Małysz…)
Specjalista ds. przygotowania ofert, PBG oil and gas

Przede wszystkim serdeczne podzię-
kowania kieruję do Justyny Baczyń-
skiej, która namówiła mnie do gry 
w tenisa. Nigdy wcześniej nie miała 
styczności z  tym sportem. Dzięki 
niej rozpoczęłam naukę, a później 
już złapałam bakcyla!

Staram się grać regularnie, 3 razy 
w tygodniu, co daje mi niesamowi-
tą satysfakcję. Mięśnie się rozrasta-
ją, trener motywuje, mówi, że mam 
niesamowite zacięcie do gry oraz do-
bre ciasne crossy! Turniej, w którym 
uczestniczyłam, dał mi jeszcze więk-
szą motywację do pracy nad sobą. 
Pierwszy raz w życiu grałam na ot-

OD REDAKCJI 

Tenisiści kierują 
podziękowania dla Fundacji 
PBG za pomoc w organizacji 
imprezy, a szczególnie 
dla głównodowodzącej – 
Asi Perczyńskiej!

Na górnym zdjęciu Prezes Jerzy Wiśniewki, który 
zgodnie z hasłem klubu RETURN „Kocha tenis cały rok” 
i na kortach gra regularnie. 

Na zdjęciu dolnym Członkinie klubu RETURN, od 
lewej Ania, Patrycja, Julia, Jola i Małgosia

wartym korcie. Było to niesamowi-
te doświadczenie  – słońce świecą-
ce w oczy, piłka, która leci z drugiej 
strony kortu z wiatrem lub pod wiatr. 
Zaskakujące czynniki atmosferycz-
ne czynią ten sport jeszcze bardziej 
ekscytujący.

W tym miejscu pragnę gorąco po-
dziękować panu prezesowi Jerzemu 
Wiśniewskiemu i pani prezes Małgo-
rzacie Wiśniewskiej za możliwość 
nauki i gry w tenisa na firmowym 
korcie. Panu prezesowi Mariuszowi 
Łożyńskiemu dziękuję za szefowa-
niu klubowi RETURN, a przy okazji 
ostatnich zawodów za nieocenioną 
fachową pomoc podczas mojego 
startu w  pierwszych profesjonal-
nych zawodach.
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W tym roku na zawodników czeka 
nowa trasa, a jak co roku z pewnoś-
cią także niebywała atmosfera oraz 
atrakcyjne nagrody dla najszyb-
szych biegaczy. Ale liczy się także 
udział, a  bieganie ma w  RAFAKO 
silne tradycje. Promujące tę dyscy-
plinę sportu akcje – „Cała Polska Bie-
ga”, „Biegam bo lubię” czy „Bieg po 
zdrowie” – zna cała Polska.

Bieganie – jako naturalną i prostą 
formę ruchu, która zarazem bardzo 
korzystnie wpływa na nasze zdro-
wie, uprawiają już dziesiątki tysięcy 
Polaków. Paradoksalnie, choć jest to 
indywidualna dyscyplina, bardzo 
zbliża do siebie jej pasjonatów, któ-
rzy zakładają kluby, stowarzyszenia 
czy sekcje biegania na szczeblu re-
gionów, miejscowości, szkół czy za-
kładów pracy.

Nie inaczej jest w RAFAKO. Wspie-
rana przez firmę sekcja biegaczy na 
razie liczy około dwudziestu człon-
ków, ale chętnie zobaczy w swoich 
szeregach znacznie większą grupę 
pracowników. Tym bardziej, że za-
wodnicy reprezentują naszą fir-
mę podczas wielu ogólnopolskich 
imprez biegowych, największych 
polskich maratonów i  podczas 
Mistrzostw Polski Energetyków. Tyl-
ko w 2018 roku zakładany jest start 

w ponad 20 zawodach na różnych 
dystansach.

W  dotychczasowej historii Mi-
strzostw Polski Energetyków re-
prezentanci RAFAKO czterokrotnie 
stawali na podium, dwukrotnie 
zajmując 2. i dwukrotnie 3. miejsce.

W tym roku 7. miejsce wśród ko-
biet zajęła Magdalena Woskowska, 
a  na 10. miejscu wśród mężczyzn 
uplasował się Paweł Klinik. Wy-
mieniona dwójka wygrała również 
kategorię dla najlepszych pracowni-
ków RAFAKO podczas rozegranego 
3  maja w  Raciborzu na dystansie 
10 km Biegu Bez Granic.

Maraton w  Dębnie, najstarszy 
maraton w Polsce, przebiegł Robert 
Gemza, który kompletuje tzw. Koro-
nę Polskich Maratonów. Na razie ma 
na swoim koncie 2 z 5 maratonów 
i trzymamy kciuki za to, żeby udało 
mu się zaliczyć pozostałe.

W planach RAFAKOwców są ko-
lejne starty, a najbliższe z nich to 
Bieg Azotowy w Kędzierzynie-Koź-
lu, Półmaraton w Katowicach oraz 
Rybnicki Półmaraton Księżycowy. 
Ale oczywiście nie może zabraknąć 
naszych zawodników także na trasie 
raciborskiego RAFAKO Półmarato-
nu, który może być dobrą okazją do 
rozpoczęcia biegowej przygody.

Już 26 sierpnia odbędzie się IV Rafako Półmaraton Racibórz, 
na który już dziś serdecznie zapraszamy! Zapisy trwają do 

20 sierpnia, a o szczegółach dowiecie się z regulaminu zawodów 
dostępnego na stronie internetowej: www.4biegiraciborz.pl. 

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG 
Zdjęcie: fotomaraton.pl

IV Rafako Półmaraton 
Racibórz

Robert Gemza 
z RAFAKO kompletuje 
tzw. Koronę Polskich 
Maratonów. Na razie 
ma na swoim koncie 
2 z 5 maratonów 
i trzymamy kciuki za 
to, żeby udało mu się 
zaliczyć pozostałe.
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Organizatorzy przewidzieli dwu-
dniowe rozgrywki Polskiej Ligi 
Paintballowej angażujące pionierów 
Paintballa w Poznaniu i kraju, masę 
atrakcji związanych z paintballem 
dla młodszych i starszych, konkur-
sy, strzelnicę i relaks na trawie. Po-
nadto smaczne i  zdrowe jedzenie 
z food trucków. Kulinarny kunszt ich 
kierowców – kucharzy – zaskoczył 
uczestników turnieju i kibiców. 

Podczas wydarzenia Fundacja 
PBG przy współpracy organizato-
rów przeprowadziła zbiórkę pub-
liczną pt.: „Trening czyni Mistrza, 
czyli paintball na sportowo”. Zebra-
ne środki zostaną przeznaczone na 
wsparcie finansowe dla młodzieży 
(15 – 19 lat) i  sfinansowanie trenin-
gów oraz sparingów paintballa spor-
towego. Jak w każdej dyscyplinie, tre-
ning czyni mistrza, zatem umożliwie-
nie jej spróbowania i doskonalenia 
już od najmłodszych lat może zaowo-
cować długoletnią pasją i przygodą 
sportową, która niewątpliwie uczy 
samodyscypliny, współpracy i  do-
skonale działa ogólnorozwojowo na 
organizm człowieka. Poza tym sport 
ten można uprawiać niezależnie od 
wieku – najstarszy uczestnik poznań-
skiego turnieju miał 60 lat. 

Od 22 do 24 czerwca na stadionie AZS w Poznaniu 
odbył się Poznań Paintball Weekend: Paintball & 

Food Trucki, którego partnerem była Fundacja PBG.

Tekst i zdjęcia: Redakcja 

PAINTBALLOWY  
WEEKEND
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Więcej o paintbolowej pasji naszych pracowników 
przeczytacie na http://sportowy-poznan.
pl/2018/06/13/weekendzie-z-polska-liga-paintballa-w-
poznaniu.html, gdzie znajdziecie też emocjonujący film 
z zawodów, pokazujący także zasady gry. 
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Nagrodą specjalną były bilety wstę-
pu do parku Energylandia w Zato-
rze. Do wygrania były również inne 
nagrody, w  tym zestawy klocków 
LEGO. Konkurs został rozstrzyg-
nięty podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka.

Nagroda specjalna została przy-
znana Marlenie Pieczarek lat  5, 
pierwsze miejsce zajęli bracia Mi-

Konkurs Rysunkowy

Z początkiem maja został ogłoszony konkurs plastyczny pod 
nazwą „Moja Mama / Mój Tata pracuje w RAFAKO”. Wpłynęło 

sporo prac i rozstrzygnięcie było nie lada zadaniem.

Tekst: Katarzyna Przybyła, Referent w Biurze Markietingu, RAFAKO S.A 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

chał i Bartosz Królik (10 i 12 lat), dru-
gie miejsce trafiło do Zbyszka Znami-
rowskiego (6 lat), a trzecie miejsce 
zostało przyznane Zuzannie Łapin 
(12 lat). Komisja przyznała wyróż-
nienie dla najmłodszego uczestnika, 
Wojtka Szymiczka (3,5 lat).

Podczas wręczenia nagród dla 
wszystkich obecnych uczestników 
konkursu plastycznego czekała 
niespodzianka w postaci plecaczka, 
zestawu kredek oraz liściku, które 
zostały przekazane przez Panią Pre-
zes Małgorzatę Wiśniewską.

dla Dzieci
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Od lewej strony: Michał i Bartosz Królik 
(10 i 12 lat), Marlena Pieczarek (5 lat), 
Zbyszek Znamirowski (6 lat), Zuzanna 
Łapin (12 lat)
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RAFAKO Orbea MTB Team 
na Festynie z okazji Dnia Dziecka

Jazda rowerem to jedna z pierwszych po nauce chodzenia i biegania umiejętność, jaką nabywają dzieci. 
Sporo z nich równie szybko opanowuje umiejętność pływania. Tak czy owak, niemal każdy sprawny 
4- czy 5-latek może powiedzieć, że jeździ na rowerze, niektórzy mogą pochwalić się już pływackimi 
umiejętnościami, a pytać o to, czy umieją biegać wręcz nie wypada. Nic więc dziwnego, że te trzy 

formy ruchu, a w konsekwencji dyscypliny sportu na nich oparte, są tak bardzo popularne.

Tekst: Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Katarzyna Przybyła, Referent w Biurze Markietingu, RAFAKO S.A 

Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu Promocji Produktu, RAFAKO S.A.

Dlatego też obecność na Festynie 
klubu RAFAKO Orbea MTB Team, 
którego członkami są pasjonaci nie 
tylko kolarstwa, lecz także biegania 
i triathlonu, wzbudziła spore zain-
teresowanie, szczególnie że firma 
Orbea zaprezentowała modele ro-
werów górskich szosowych i, ma 
się rozumieć, dziecięcych.

Największą atrakcją była jednak 
możliwość sprawdzenia swoich sił 

na trenażerze, do którego ustawiały 
się kolejki dzieci. Nic dziwnego, do-
datkową zachętą była bowiem moż-
liwość wygrania roweru górskiego. 
Konkurencja była prosta  – każde 
dziecko pedałowało przez 2 minuty. 
Przejechany w tym czasie dystans 
zapisywany był na tablicy wyników.

Początkowo główna nagroda 
w postaci roweru miała zostać wrę-
czona najlepszemu w tej próbie cza-

Poza atrakcjami 
rowerowymi dużą 
popularnością 
cieszyła się obecność 
Ewy Bugdoł, jednej 
z najlepszych 
zawodniczek świata 
i Mistrzyni Europy 
w triathlonie na 
dystansie długim.



141Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

tylko prezentowali swoje rowery cza-
sowe, pianki pływackie i rolki, lecz 
także mieli ze sobą trofea zdobyte 
w  różnych zawodach ogólnopol-
skich i opowiadali zainteresowanym 
o swoich dyscyplinach.

Mamy nadzieję, że dzieci dobrze 
się bawiły, a kontakt z naszymi spor-
towcami zachęci je do uprawiania 
sportu. Radość i  satysfakcja były 
obopólne, nasi klubowicze zgodnie 
potwierdzali, że taka wspólna zaba-
wa z dziećmi to świetny pomysł.

sowej, ale to nie byłoby sprawiedliwe. 
W  zabawie uczestniczyły bowiem 
zarówno kilkulatki, jak i silni nasto-
letni chłopcy. Ponadto, w zależności 
od wzrostu dziecka, do trenażera 
podpinany był rower o  odpowied-
nim rozmiarze, co uniemożliwiało 
porównywanie wyników.

Dlatego też postanowiono, że ro-
wer zostanie po prostu rozlosowa-
ny wśród wszystkich uczestników 
zabawy. Szczęście uśmiechnęło się 
do 12-letniego Roberta Kelera, który 
z radością odbierał swoją wygraną 
z rąk Mirosława Bołdysa, prezesa 
Klubu RAFAKO Orbea MTB Team. 
Po ceremonii wręczenia nagrody 
doszliśmy do wniosku, że Robert jest 
już tak dużym chłopcem, że wręczo-
ny mu rower już jest dla niego nieco 
za mały, dlatego też wybrał on sobie 
inny z katalogu rowerów Orbea. Na-
leży dodać, że każde z dzieci tuż po 
swojej próbie otrzymało ładny upo-
minek z firmy Orbea.

Poza atrakcjami rowerowy-
mi dużą popularnością cieszyła 
się obecność Ewy Bugdoł, jednej 
z najlepszych zawodniczek świata 
i Mistrzyni Europy w triathlonie na 
dystansie długim. Ewa opowiedzia-
ła na scenie o  swojej dyscyplinie, 
zachęcając dzieci do uprawiania 
wszelkiego sportu, a być może kie-
dyś również triathlonu. Rozdawała 
autografy i pozowała do wspólnych 
pamiątkowych zdjęć. Ponadto wrę-
czyła swoje upominki dwojgu dzie-
ciom, których wyniki próby czaso-
wej wyraźnie wyróżniały się na tle 
konkurencji. Upominki otrzymali 
12-letni Paulina i Kacper.

Oprócz kolarzy, na festynie obec-
ni byli również członkowie klubu, 
którzy uprawiają triathlon, biegi, 
a nawet jazdę na łyżworolkach. Nie 

Szczęśliwemu Robertowi rower 
wręcza Mirosław Bołdys, prezes 
RAFAKO Orbea MTB Team, które-
mu towarzyszą urocza córeczka 
Michalina oraz Ewa Bugdoł.

Poniżej: Kącik triathlonistow i biegaczy

Powyżej: Jedna z uczestniczek próby czaso-
wej dającej szansę na sprawdzenie swoich 
sił i wygranie roweru górskiego
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Festyn
z okazji Dnia Dziecka

Imprezy z  okazji Dnia Dziecka to 
jedne z tych, które lubię najbardziej. 
Radosna atmosfera i  luz dziecia-
ków zawsze mi się wtedy udzielają. 
W  tym roku wyczekiwałam daty 
02.06, kiedy miał się odbyć Festyn 
dla Dzieci „MOJE RAFAKO”. Tym 
razem oczekiwaniom tym towa-
rzyszyło zdecydowanie mocniejsze 
i szybsze bicie serca…

„MOJE RAFAKO” z drugiej strony lustra – czyli jak przeżyłam 
Festyn, będąc w samym środku organizacyjnej burzy. 

Tekst: Aleksandra Stysiał, specjalistą w dziale rekrutacji, szkolen i komunikacji wewnętrznej, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Katarzyna Przybyła, referent w Biurze Marketingu, RAFAKO S.A. i archiwum Grupy PBG

Może Wam się wydawać, że na 
festyn potrzebne są tylko: dobry 
humor, worek energii i uśmiech na 
twarzy. Otóż nie do końca – te trzy 
elementy są oczywiście niezbęd-
ne. Ale czy wiedzieliście, ile doku-
mentów trzeba przygotować, żeby 
wszystko zadziałało prawidłowo? 
Ile sytuacji trzeba przewidzieć, żeby 
nikt się nie zgubił i żeby każdy był 

bezpieczny? Ja już wiem… jest tego 
OGROM. 

Ale po kolei. Dla mnie i moich kole-
gów i koleżanek z firmy przygotowa-
nia do RAFAKOwskiego Dnia Dziecka 
zaczęły się z dwutygodniowym wy-
przedzeniem. Jedną z  przewidzia-
nych atrakcji było zwiedzanie firmy 
przez nasze pociechy. Musieliśmy 
przemyśleć, jak pokazać nasze miej-
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sce pracy – oczami dziecka. I tutaj 
na medal spisali się przewodnicy po-
szczególnych grup. Z pasją opowia-
dali małym zwiedzającym o tym, co 
się robi w poszczególnych miejscach, 
cierpliwie odpowiadali na wszelkie 
pytania, pokazywali, jak działają 
niektóre urządzenia. Jednym sło-
wem – pokazali naszym dzieciom, 
jak codziennie pracujemy.

W serwerowni na niecodziennych 
gości czekały rozebrane komputery, 
serwery – to była nie lada atrakcja, 
bo mało które dziecko miało do tej 
pory możliwość zobaczenia kompu-
tera od środka, a tu na dodatek moż-
na było wszystkiego dotknąć! Punk-
tem kulminacyjnym było wejście do 

OD REDAKCJI
Organizatorem wydarzenia 
było RAFAKO S.A., prace 
koordynował Pion HR, 
pomoc organizacyjną 
wsparli wolontariusze – 
pracownicy różnych 
działów.
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właściwej serwerowni – techniczne-
go „serca” RAFAKO. Na wszystkich 
zwiedzających zrobiło to ogromne 
wrażenie.

Kolejnymi miejscami były biuro 
projektowe oraz printroom. Tutaj 
dzieci dowiedziały się, że zanim sta-
nie wielki kocioł lub instalacja, mu-
szą być one najpierw narysowane 
w komputerze. W printroomie zoba-
czyły, jak szybko można drukować 
oraz jaka technika jest potrzebna, 
by wydrukować duży arkusz. Każ-
de z dzieci mogło wydrukować dla 
siebie potężny plik kolorowanek 
i ogromne arkusze do pokolorowa-
nia z Maszą i Niedźwiedziem.

Jednak największym zaintereso-
waniem cieszyła się wycieczka na 
Wytwórnię. Nasi przewodnicy zapla-
nowali przejście po wszystkich ha-
lach, łącznie z warsztatami szkolny-
mi, i pokazali dzieciom najciekawsze 
miejsca Wytwórni. Dzieci zobaczyły 
maszyny wykorzystywane na pro-

W printroomie 
zobaczyły, jak szybko 
można drukować 
oraz jaka technika 
jest potrzebna by 
wydrukować duży 
arkusz. Każde z dzieci 
mogło wydrukować 
dla siebie potężny 
plik kolorowanek 
i ogromne arkusze do 
pokolorowania z Maszą 
i Niedźwiedziem.

Dzieci z zainteresowaniem 
obserwowały pracę plotera

dukcji, gotowe elementy konstruk-
cyjne, posłuchały, jak produkuje się 
poszczególne części na halach. Ta 
wycieczka była prawdziwym wy-
zwaniem i dla przewodników, i dla 
dzieci, m. in. z powodu ogromu cie-
kawych rzeczy do pokazania na tak 
długiej trasie.

Zapanowanie nad tak dużą iloś-
cią dzieci nie było łatwym zadaniem! 
Musieliśmy zadbać o  to, by każde 
z  nich trafiło do właściwej grupy 
zwiedzających, by nikomu nic się nie 
stało, a na koniec, by każdy malec zo-
stał odebrany przez swojego rodzi-
ca. Łącznie po wszystkich miejscach 
docelowych została oprowadzona 
przez przewodników i wolontariuszy 
prawie setka dzieci!

Na szczęście wszystko się uda-
ło! Daliśmy radę! I  pomimo zmę-
czenia dostawaliśmy po każdej 
wycieczce najpiękniejszą nagro-
dę  – uśmiech na twarzach dzie-
ci… A o to przecież chodziło, żeby 
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w  tym wyjątkowym dniu sprawić 
radość właśnie im.

Nie był to jednak koniec atrakcji. 
Na nasze dzieci czekały również 
ogromna kolorowanka, karuzele, 
basen z piłkami, wyścigi rowerowe 
przygotowane przez sekcję MTB, 
nordic walking (którego można 
było się nauczyć), wielki dmuchany 
tor przeszkód, kucyki, malowanie 
buziek, sekcja artystyczna (np. ma-
lowanie butelek) i wiele, wiele innych 
atrakcji. Każde dziecko mogło zna-
leźć coś dla siebie. Czekały też na 
nich i rodziców ciepły posiłek, lody 
dla ochłody oraz woda, kawa, herba-
ta – o wszystko zadbał organizator.

Festyn „MOJE RAFAKO” był wspa-
niałym przeżyciem i dla dzieci, i dla 
rodziców – i również dla nas: pra-
cowników zaangażowanych w  or-
ganizację tego dnia. Dzięki dobrej 
współpracy udało nam się pokazać 
dzieciom firmę i  jednocześnie spę-
dzić wspaniały rodzinny dzień. Dzień 
Dziecka zaliczyliśmy na 5!

Ale wszystko, co dobre, niestety 
szybko się kończy… i to jedyna wada 
naszego Festynu.

Ale, ale  – niech dobry humor, 
worek energii i uśmiech na twarzy 
zostaną z nami na dłużej. W przy-
szłym roku mamy nadzieję znów 
się spotkać w RAFAKO z okazji Dnia 
Dziecka!

Uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z bliska 

ze zwierzętami

Dla przyszłych wynalazców 
najbardziej interesującą atrakcją 

w Dniu Dziecka był... kocioł!
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Katarzyna Przybyła
Referent w Biurze Marketingu, Zespół Promocji Produktu

Po raz pierwszy z okazji Dnia Dziecka mieliśmy w RAFAKO 
festyn rodzinny i nie tylko to wydarzenie było pierwsze. 
W organizację festynu mieli okazję zaangażować się pra-
cownicy RAFAKO i chętnie z niej skorzystali. Pomagali przy 
sprawach organizacyjnych, administracyjnych i na miejscu. 
Szczególnie włączyli się w oprowadzanie dzieci po zakładzie 
pracy. Jak wiemy, najlepszą wiedzę w zakresie funkcjono-
wania firmy mają jej pracownicy, dlatego byli najbardziej 
kompetentnymi przewodnikami.

Wspólna praca w słusznym celu była prawdziwą przy-
jemnością. Przypadła mi w udziale miła rola organizacji 
konkursu plastycznego, przyjmowania prac, udział w komi-
sji oceniającej wraz ze Związkami Zawodowymi oraz zakup 
prezentów dla dzieci! Mamy nadzieję, że to początek cze-
goś dobrego i prosimy o pomoc, czas i serce przy realizacji 
kolejnych wspólnych inicjatyw. W imieniu organizatorów 
serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę 
wolontariacką pracownikom!
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Tegoroczny Spływ Kajakowy RAFAKO zorganizowano na rzece Ruda, znanej 
uczestnikom tych imprez z poprzednich lat i bardzo przez nich lubianej. Na starcie, 

w miejscowości Stodoły koło Rybnika, stanęło 120 uczestników – pracownicy 
RAFAKO wraz z rodzinami. Metę zlokalizowano w Raciborskich Rudach. 

Tekst i zdjęcia: Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu Promocji Produktu, RAFAKO S.A.

SPŁYW KAJAKOWY RUDA 2018
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Tegoroczna trasa o długości około 7 ki-
lometrów nie była bardzo wymagają-
ca, ale podczas ponad dwugodzinne-
go spływu na kajakarzy, wśród któ-
rych było także wiele dzieci, czekało 
sporo niespodzianek. Zatopione pnie, 
mielizny oraz powalone drzewa do-
starczyły zawodnikom wielu emocji, 
ale już na starcie większość deklaro-
wała, że nie boi się takich wyzwań. 
W zamian zyskali niezapomniane wi-
doki. Ruda to jedna z ciekawszych me-
andrujących rzek w kraju, a okolica 
przez którą płynie, jest niezwykle ma-
lownicza. Niestety niski stan wody po-

wodował czasami konieczność prze-
pychania kajaków po łatach piasku, 
ale nie zrażało to uczestników. 

Nad ich bezpieczeństwem czuwa-
li profesjonalni instruktorzy i ratow-
nicy wodni. Przed rozpoczęciem im-
prezy kajakarze zostali poinformo-
wani o zagrożeniach i przeszkoleni 
z zasad zachowania na wodzie. Po 
zakończeniu spływu na uczestników 
czekał ciepły posiłek, ognisko oraz 
szereg atrakcji przygotowanych dla 
dorosłych oraz dzieci. 

Dorośli mogli spróbować swoich 
sił w łucznictwie pod okiem profesjo-
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nalnego trenera z klubu łuczniczego 
z  Krakowa. Zwycięzców zawodów 
oczywiście nagrodzono. Kto od łuku 
woli wiatrówkę, też mógł spróbo-
wać sił na strzelnicy. Wiele atrakcji 
przygotowano też dla najmłodszych 

– było malowanie twarzy, gry zręcz-
nościowe, a nawet wspinaczka na 
dmuchanej ściance – oczywiście pod 
okiem instruktora. 

 Spływ Kajakowy RAFAKO to jed-
na z wielu rodzinnych imprez rekre-
acyjnych dla pracowników naszej 
Grupy. W otoczeniu pięknej przyro-
dy można aktywnie wypocząć, spot-
kać z dala od obowiązków w innej 
niż codzienne, zawodowe kontakty, 
formule i lepiej się poznać, co prze-
cież jest założeniem każdej imprezy 
integracyjnej. 
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Piękne, niezwykłe, zapierające dech w piersiach widoki, powiew świeżego krystalicznego 
górskiego powietrza, spokój i radość życia we włoskim stylu – w takiej scenerii, niemalże tuż 
przy Mont Blanc, grupa 38 Wspaniałych – pracowników RAFAKO S.A. spędziła 4 dni w ramach 

wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego w pierwszej połowie kwietnia. Wyjazd był formą 
wyróżnienia przez Zarząd dla Pracowników, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i odwagą 

aktywnie wspomagali wdrażanie zmian i brali udział w budowaniu nowej struktury.

Tekst: Aleksandra Stysiał, specjalista w dziale rekrutacji, szkolen i komunikacji wewnętrznej, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Archiwum uczestników wyjazdu

INTEGRACJA I SZKOLENIE 

w Dolinie Aosty
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Dolina Aosty, do której się udaliśmy, to ideal-
ne miejsce do połączenia celu szkoleniowego 
i integracyjnego. Z jednej strony – majestatycz-
ność gór, pozwalająca się skupić i ukierunko-
wać myśli, z drugiej strony – włoski luz, dzięki 
któremu można było zregenerować się psy-
chicznie. Oczywiście – aspekt regeneracyjny 
był dla nas-uczestników, największą atrakcją, 
ale równocześnie i wyzwaniem. Dolina Aosty 
to jeden z najlepszych narciarskich regionów 
w Europie, tuż u podnóża góry Matterhorn. 
Z  racji graniczenia z  Francją i  Szwajcarią 
stanowi jeden z najważniejszych międzyna-
rodowych regionów turystycznych.

Mieliśmy możliwość poszusowania na tra-
sach w Pila, Courmayeur oraz Cervinii. Pomi-
mo bardzo ciężkich warunków narciarskich – 
mokrego śniegu czy gęstej mgły, nie zrażali-

śmy się i każdy mógł wziąć coś dla siebie. Tutaj 
największe brawa należą się śmiałkom, którzy 
nigdy wcześniej nie jeździli na nartach, a jed-
nak podjęli wyzwanie i każdego dnia mierzyli 
się sami ze sobą, dzielnie podnosząc się z każ-
dych upadków na trasie podczas nauki jazdy. 
Atrakcją były również okoliczne miasteczka, 
które pokazały się nam jako piękne zabytki 
odległych czasów.

Niewątpliwie najbardziej oczekiwaną 
przez nas wszystkich atrakcją był przejazd 

„Ósmym Cudem Świata” – nowo wybudowa-
ną nowoczesną kolejką na taras widokowy 
Mont Blanc na wysokość 3466 m. Niestety złe 
warunki i fatalna widoczność nie pozwoliły 
nam nacieszyć oczu pięknymi widokami i nie 
zobaczyliśmy nic oprócz gęstej mgły. Ale po-
mimo tego wszyscy czuliśmy, że znajdujemy 
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się w magicznym miejscu i że jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie.

W czasie pobytu we Włoszech mieliśmy też 
okazję bliżej poznać lokalne zwyczaje oraz 
smakołyki regionalnej kuchni. Ostatniego 
dnia gościliśmy na kolacji w gospodarstwie 
agroturystycznym, którego właściciele przy-
witali nas w przepięknych ludowych strojach, 
przygrywając na instrumentach i zapraszając 
nas do wspólnej nauki tańca. Degustowaliśmy 
lokalne smakołyki: wino, sery, szynki, lody… 
Ależ było pysznie!

Ponadto podczas tych 4 niezwykłych dni 
spędzonych w  Dolinie Aosty mogliśmy się 
nauczyć, jak skutecznie zarządzać czasem 
i jak organizować swoją pracę, aby uzyskać 
najlepsze efekty, jak rozkładać siły na zamia-
ry, ale również tego, że aby dobrze pracować, 
trzeba też dobrze wypocząć! Droga do sukcesu 
to przecież złapanie odpowiedniej równowa-
gi. A nasza wydajność to wypadkowa energii 
i skupienia, a nie czasu.

Wspólny wyjazd pozwolił nam wszystkim 
lepiej się poznać i zintegrować. Pokazał, że ma-
jąc wspólny cel, jesteśmy w stanie przenosić 
góry, że od naszego zaangażowania i współ-
pracy zależy jutro naszej firmy. I nawet jeśli 
pracujemy w różnych obszarach, zajmujemy 
się na co dzień zupełnie innymi tematami 
i wydaje nam się, że nie mają ze sobą żadne-
go związku – to jest zupełnie inaczej. Wszyscy 
działamy razem, w jednej drużynie. I to od na-
szego zarządzania czasem zależy, jak dobry 
będzie efekt końcowy naszej pracy – dobrze 
prosperująca, nowoczesna firma.

Edyta Kudla
Dział Zakupów, RAFAKO S.A.

Wycieczka była dla mnie wyjątkowa, spełniła oczekiwa-
nia w każdym zakresie (poznawczym i integracyjnym) 
i mimo iż nie nauczyłam się do końca jazdy na nartach, 
to bakcyl sportów zimowych został połknięty.

Witold Pawliczek
Kierownik Działu Wynalazczości, RAFAKO S.A.

W trakcie wyjazdu bliżej po-
znałem się, a  tym samym 
zintegrowałem się z osobami, 
z którymi dotychczas miałem 
kontakt formalny tylko przez 
telefon. Z niektórymi, pewne 
kwestie, które nie sposób 
przedstawić w  codziennej 
pracy, wyjaśniłem i w drugą 
stronę podobnie. Ponadto 
atmosfera była super, a  or-
ganizacja perfekcyjna.

Wspólny wyjazd pozwolił nam 
wszystkim lepiej się poznać 
i zintegrować. Pokazał, że 
mając wspólny cel, jesteśmy 
w stanie przenosić góry, że 
od naszego zaangażowania 
i współpracy zależy jutro 
naszej firmy.
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Ewa Bielecka
Key Account Manager, RAFAKO S.A.

Nagrodowy wyjazd do Włoch do Do-
liny Aosty był dla mnie niespodzian-
ką i fantastyczną przygodą. Pomimo 
tego, że moje liczne kontuzje (w tym 
narciarskie) nie pozwolą mi już ni-
gdy założyć nart, to jednak – zgodnie 
z obietnicą organizatorów – znala-
złam coś dla siebie.

Prognozy pogody przed wyjaz-
dem były fatalne, ale natura również 
nas nagrodziła wcale niezłą pogodą. 
Zaraz po przylocie i dojechaniu na 
miejsce przywitała nas podwójna 
tęcza, a potem było już tylko lepiej.

Byłam członkiem tzw. grupy trek-
kingowej, nastawionej głównie na 
zwiedzanie i podziwianie wspania-
łych widoków Alp. Nasza grupa do-
cierała z narciarzami wszędzie tam, 
gdzie nie było to zabronione dla osób 
bez nart. Próbowaliśmy również do-
trzeć tam, gdzie nie przewidziano 

Prognozy pogody 
przed wyjazdem 
były fatalne, ale 
natura również nas 
nagrodziła wcale 
niezłą pogodą. 
Zaraz po przylocie 
i dojechaniu na 
miejsce przywitała 
nas podwójna tęcza, 
a potem było już 
tylko lepiej.

takich wycieczek… Niestety – jedna 
z prób została okupiona wspinaczką 
po śniegu w wysokich Alpach, w ab-
solutnej mgle, taka namiastka „alpi-
nizmu dla niezrzeszonych”.

Dolina Aosty jest regionem pięk-
nym i  dla mnie dotąd całkowicie 
nieznanym. Kocham góry, więc była 
to dla mnie niesamowita okazja od-
wiedzenia takiego kawałka świata, 
gdzie oglądany krajobraz bardzo 
mi się podoba i zostaje na długo we 
wspomnieniach.

Niewątpliwie największą tu-
rystyczną atrakcją wyjazdu była 
przejażdżka tzw.  Ósmym Cudem 
Świata, czyli kolejką Skyway na 
Mont Blanc. Co prawda chmury na 
górze skutecznie ograniczyły nam 
podziwianie panoramy Alp, ale trak-
towaliśmy to wyłącznie jako zachętę 
do ponownej wyprawy w te regiony.
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Adam Cieślik
Starszy Inspektor Jakości, RAFAKO S.A.

To były bardzo mile spędzone chwile, te na stoku, przy 
zabawach integracyjnych, przy wspólnych kolacjach 
i rozmowach. Będę długo wspominał ten wyjazd. Duże 
brawa dla organizatorów.

Anna Fiołka
Biuro Handlowe Zakładu Obiektów Energetycznych, RAFAKO S.A. 

To był naprawdę niesamowity wyjazd, piękne widoki, 
świetna zabawa, a przede wszystkim możliwość pozna-
nia pracowników z innych obszarów firmy.

Krzysztof Pedyna
Biuro Bezpieczeństwa Danych i Ochrony Zakładu, RAFAKO

Pomimo tego, że Dolina Aosty urzekła 
mnie wspaniałymi widokami, to jed-
nak najmilej będę wspominał tę fan-
tastyczną atmosferę, która panowała 
podczas tej kilkudniowej integracji, 
a także ludzi, którzy ją tworzyli.

Dolina Aosty jest regionem pięknym i dla mnie dotąd 
całkowicie nieznanym. Kocham góry, więc była to 
dla mnie niesamowita okazja odwiedzenia takiego 
kawałka świata, gdzie oglądany krajobraz bardzo mi 
się podoba i zostaje na długo we wspomnieniach.

Bogusław Romanowski
Kierownik Działu HelpDesk, RAFAKO S.A.

Wyjazd do Doliny Aosty? Dla 
mnie jedyna, niepowtarzal-
na okazja, by założyć po raz 
pierwszy narty i spróbować 
przynajmniej ustać w  miej-
scu i  to na wysokości około 
3000 m. Atmosfera wyjazdu – 
nic dodać, nic ująć.
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ARTYŚCI  
MALUJĄ Z DZIEĆMI

Pomysł zorganizowania warsztatów dla dzieci w ramach ciekawych spotkań z artystami, których 
tak wielu spotyka się w PBG Gallery, narodził się już kilka lat temu. Pani Prezes Małgorzata 

Wiśniewska dyskutowała z artystami na temat realizacji takiego pomysłu zwłaszcza podczas 
Spotkań Opłatkowych w naszej Galerii, ale także podczas licznych wernisaży.

Tekst i zdjęcia: Lidia Prętka, Manager Galerii, Fundacja PBG

Rok 2017 okazał się przyjazny dla 
planowanych zamierzeń. Przy PBG 
Gallery powstała pilotażowa Akade-
mia Sztuki dla Dzieci. W przestron-
nych pomieszczeniach PBG Gallery 
Skalar Office Center w  Poznaniu 
odbyło się sześć warsztatów pod 
hasłem Artyści malują z dziećmi. 

W lutym 2018 roku zorganizowa-
na została wystawa prac dziecięcych 

pod tym samym tytułem, na którą 
zaproszono dzieci wraz z rodzicami. 
Obecnych było także kilku artystów 
prowadzących. Młodzi autorzy wy-
stawy (od 2 do 15 lat) mieli okazję 
podziwiać swoje prace zaprezento-
wane w Galerii, a każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy dyplom 
gratulacyjny z małym upominkiem – 
przydatnym do prac plastycznych.
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Dla dzieci było to duże przeżycie, z przeję-
ciem odpowiadały na pytania prowadzących 
spotkanie. Nie zabrakło też dla nich słodkiego 
poczęstunku. Zajęcia podobały się i mamy na-
dzieję, że uda się zorganizować drugą serię 
podobnych warsztatów. W sumie zgłosiło się 
22 dzieci, w tym 12 dzieci pracowników PBG 
i  Fundacji PBG. Charakter zajęć warsztato-
wych był bardzo zróżnicowany, dzieci pozna-
wały różne techniki działań plastycznych – od 
rysunku pastelą, poprzez akwarelę, próbowa-
nie swoich sił w tworzeniu ikony, kolaż, aż do 
malowania farbami akrylowymi.

Artyści, którzy mieli swoje wystawy autor-
skie w naszej Galerii, z wielką przyjemnością 
wyrazili zgodę na poprowadzenie warsztatów 
dla dzieci. Udało się to wspólne dzieło, przy 
niewielkim nakładzie kosztów, z dużym zaan-
gażowaniem emocjonalnym dzieci i artystów 
oraz zapałem organizatorek. Dzieci miały też 
wyjątkową możliwość obejrzenia aż sześciu 
dużych wystaw w naszej Galerii w towarzy-
stwie samych artystów.
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Autorzy

Organizatorki

Dzieci biorące udział 
w warsztatach

Małgorzata Kadelska – autorka 
wystawy pt. InterScalar, artystka 
i pedagog z Olsztyna, poprowadzi-
ła warsztaty z rysunku pastelą.

Hanna Sińczuk – jedna z autorek 
i laureatka zbiorowej wystawy 
pt. Robinsonada, przygotowała 
warsztaty z akwareli.

Aleksandra Michalska – mene-
dżerka wystawy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku pt. Ikony, wybitna 
specjalistka w zakresie ikonopi-
sania, zorganizowała warsztaty 
z ikonami.

Jerzy Nowak – jeden z autorów 
zbiorowej wystawy pt. Dzielnice 
Poznania. Artystyczny Poznań, 
fotografik, zaaranżował warsztaty 
z kolażu.

Beata Pendowska – autorka wy-
stawy pt. Ocean obfitości, artystka 
z Poznania, zorganizowała war-
sztaty z malowania akrylami.

Włodzimierz Trawiński – autor 
wystawy pt. Grafika i…, popro-
wadził warsztaty z malowania 
akrylami.

Antonina i Antoni, Olga, Róża 
i Amelia, Małgorzata, Magdalena 
i Marcin, Ksenia i Natasza, 
Bogumiła i Igor, Michalina 
i Marcelina, Mikołaj i Jakub, 
Rozalia i Lena, Janina i Kajetan, 
Nikodem i Maksymilian.

Iwona Bis, Lidia Prętka 
i Joanna Januszewska

Wychowanie poprzez sztukę, rozwijanie 
zdolności i umiejętności dzieci, odkrywanie 
nowych możliwości, rozbudzanie wyobraźni, 
angażowanie postrzegania, myślenia i uczuć – 
oto, co dają zajęcia plastyczne dzieciom. Miały 
taką szansę – miały też możliwość pozyskania 
interesującej wiedzy i spróbowania swoich sił 
w różnych technikach plastycznych. Cieszy też 
jeden szczególny fakt: mały Mikołaj dzięki spot-
kaniom w Akademii polubił wreszcie zajęcia 
plastyczne w przedszkolu!

Wystawa, zaaranżowana i przygotowana 
przez Tomasza Prętkiego, była zwieńczeniem 
przedsięwzięcia. Cieszyła oczy i serca dzieci 
i wszystkich gości.

Wystawa została także zaprezentowana 
w  PBG Gallery w  Wysogotowie. Jej uroczy-
ste otwarcie odbyło się podczas imienino-
wego poczęstunku Pani Prezes Małgorzaty, 
11 czerwca.

Udało się to 
wspólne dzieło, 
przy niewielkim 
nakładzie 
kosztów, 
z dużym 
zaangażowaniem 
emocjonalnym 
dzieci i artystów 
oraz zapałem 
organizatorek.
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Najlepsze prace – efekty serii spotkań – uświet-
niły imieninową uroczystość Pani Prezes, Mał-
gorzaty Wiśniewskiej. Zaczęło się oczywiście 
od tradycyjnego „Sto lat”, później życzenia od 
Zarządu i Pracowników i jak zawsze – pysz-
ne truskawki i  lody. Można też było spróbo-
wać swych sił w… złoceniu obrazów! Goście 
podziwiali prace młodych artystów, a wśród 
prezentów znalazły się także dwa obrazy na-
malowane specjalnie dla Solenizantki, która 
wobec licznych próśb zapowiedziała kontynu-
ację Akademii PBG Gallery dla dzieci.

W poniedziałkowe południe, 11 czerwca, ściany PBG Gallery zapełniły 
się w kolorowymi obrazami pędzla wielu mistrzów – kilkuletnich 

i nastoletnich – uczestników warsztatów – „Artyści malują z dziećmi”.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG 
Zdjęcia: Hanna Gajewska, Dwór w Smólsku; Jacek Balcer, Grupa PBG

IMIENINOWA 
WYSTAWA
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Imieniny Pani Prezes
OD REDAKCJI
Wszyscy obchodzimy. Jedni bardziej urodziny, inni imieniny. Każdy na 
swój wybrany sposób. Nieodzownie towarzyszą im życzenia. Osobiste, 
przez telefon, napisane. Te zostają na dłużej. A gdy wpleciona jest 
w nie odrobina poezji,  szczególnie warto je zachować i do nich wracać! 
Autorka życzeń pisała je własnoręcznie w wieku 93 lat.
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Z imieninowymi życzeniami dla Pani Prezes Małgorzaty przybył 
wspierany przez Fundację PBG tenisista Szymon Walkow, 
zwycięzca gry w debla podczas ostatniego turnieju Poznań 
Open 2018! Gratulujemy i życzymy panu Szymonowi kolejnych, 
sportowych i nie tylko, sukcesów!
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Chodzi oczywiście o mistrzów realistycznego 
malarstwa polskiego, którzy tworzyli, kiedy wol-
nej Polski jeszcze nie było, a którzy nie doczekali 
jej powstania w 1918 roku. Ich wielkim miłośni-
kiem jest Prezes Jerzy Wiśniewski. Wystawa była 
prezentacją znakomitych kopii między innymi 
Władysława Szernera, Alfreda Wierusz-Kowal-
skiego, Juliusza Kossaka. Zostawili oni dosko-
nałą spuściznę w postaci swoich dzieł i dziś 
możemy być dumni z tego dziedzictwa. Kopie 
Wiesława Bobera, związanego z Grupą PBG, od 

Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu 100-lecia niepodległej Polski. Podczas imieninowego 
spotkania Prezesów Jerzego Wiśniewskiego i Jerzego Ciechanowskiego, które jak co 
roku odbywa się w PBG Gallery w Wysogotowie, otworzyliśmy uroczyście wystawę 

zatytułowaną Kopiowanie wielkich mistrzów autorstwa Jerzego Bobera.

Tekst: Lidia Prętka, Manager PBG Gallery, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Hanna Gajewska, manager Dworu w Smólsku

IMIENINOWY WERNISAŻ

lat wykonywane z wielką starannością, były dla 
nas przypomnieniem kresowej, walczącej Pol-
ski. Ponadto przy tej okazji artysta podzielił się 
z uczestnikami imieninowego wernisażu krótką 
opowieścią o pracy nad filmem Twój Vincent, 
do którego miał przyjemność przygotować aż 
57 kopii obrazów, które zbudowały jedną z wie-
lu scen tego niepowtarzalnego jak dotąd dzieła 
kinematografii. Goście mieli także niecodzienną 
okazję zobaczyć film dokumentujący prace Wie-
sława Bobera nad tym filmem.
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Podczas imieninowego spotkania 
Prezesów Jerzego Wiśniewskiego 
i Jerzego Ciechanowskiego, które jak 
co roku odbywa się w PBG Gallery 
w Wysogotowie, otworzyliśmy 
uroczyście wystawę zatytułowaną 
Kopiowanie wielkich mistrzów 
autorstwa Jerzego Bobera.
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PBG Gallery Skalar Office Center 
zachwyciło gości znakomitą nowo-
czesną przestrzenią wystawienniczą 
i pokazało kilku ciekawych artystów 
i ich twórczość, prezentując 4 nastę-
pujące wystawy:
• Dokąd? Mariusza Szymańskiego, 

malarstwo.
• Obiekty malarskie Iwony Bis, ma-

larstwo.
• Nieustające piękno Małgorzaty 

Ciernioch, malarstwo.

NOC MUZEÓW W SKALARZE!
Po raz pierwszy PBG Gallery Skalar Office Center zgłoszone zostało do, znanej już od lat 

we wszystkich większych miastach Polski, także w Poznaniu – Nocy muzeów. 

Tekst: Lidia Prętka, manager PBG Gallery, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Iwona Bis, koordynator projektów PBG Gallery, Fundacja PBG

• Makiety stadionów PGE Narodo-
wy, PGE Arena i Inea Poznań oraz 
filmy o  pracy artysty Romana 
Kosmali.

• Wyświetlono także film Wiesława 
Bobera nt. Powstanie filmu Twój 
Vincent.
Było kameralnie i bardzo intere-

sująco – artyści opowiadali o swoich 
obrazach i twórczości, Roman Kos-
mala o swojej niełatwej pracy rzeź-
biarza, pokazując dwa filmy o jego 



169Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

rzeźbach wykonanych z brązu, 
aluminium i  szkła. Wiesiek Bo-
ber z kolei dzielił się wrażeniami 
z pracy nad filmem.

W tę noc przybyło do naszej 
Galerii w godzinach między 20.00 
a 01.00 kilkanaście osób. Ostat-
nie pojawiły się tuż przed pół-
nocą… Goście otrzymali foldery 
z autografami autorów wystaw. 
Wszyscy docenili atmosferę tego 
nietypowego, nocnego spotkania. 
Oświetlenie w tym inteligentnym 
budynku biurowca Skalar Office 
Center zostało specjalnie za-
programowane na czas Nocy 
Muzeów, a odblaskowe stopy na 
posadzce prowadziły prosto do 
sal wystawowych.

Mamy nadzieję, że za rok znów 
się spotkamy w tę jedyną w roku 
noc! Do zobaczenia!

W tę noc przybyło do naszej Galerii 
w godzinach między 20.00 a 01.00 kilkanaście 
osób. Ostatnie pojawiły się tuż przed północą… 
Goście otrzymali foldery z autografami 
autorów wystaw. Wszyscy docenili atmosferę 
tego nietypowego, nocnego spotkania
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Przeżywamy świat naturalny, ten 
wiosenno-letni  – w  czasie upałów, 
w którym jednocześnie odbywa się 
wystawa Iwony Bis w Galerii PBG 
Gallery Skalar Office Center przy 
Fundacji PBG w Poznaniu. Tym sa-
mym skłaniamy się ku głębokiej re-
fleksji i dociera do nas, widzów, kolej-
ny raz fakt, że tematy ekologiczne są 
coraz bardziej aktualne. Zatem wy-
miar szeroko rozumianej przyrody 
i pierwotnej rzeczywistości sprawia, 
że świat sam domaga się respektu 
i ochrony ze strony człowieka.

Artystka Iwona Bis, jako ab-
solwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w  Poznaniu 
i Politechniki Poznańskiej z upraw-
nieniami technicznymi – inżynieryj-
nymi oraz inwestycyjnymi z zakresu 
budownictwa, posiada niezwykle 
lekką zdolność do inicjowania wie-
lotorowej wypowiedzi artystycznej, 
wraz z różnorodną stylistyką form 
i tematów, czerpania też bogatych 
inspiracji z  ludzkiego świata emo-
cji, wyobraźni, kultury i cywilizacji 
w ogóle.

Oglądając prace malarki na prze-
strzeni wielu lat, nie jesteśmy wcale 
zbyt pewni, co wydarzy się na kolej-
nych obrazach, czy też jaką postać 
formy i rzeczy przyjmą jej następne 
obiekty. Twórczyni jest zatem otwar-

Świadomość, Inspiracje oraz Wizje 
w sztuce Iwony Bis

W PBG Gallery Skalar Office Center 28 maja miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy Iwony Bis pod tytułem Obiekty malarskie. Pani Iwona w maju 

obchodziła imieniny. Goście, licznie przybyli na wernisaż, obsypali artystkę 
gratulacjami, życzeniami i kwiatami. Gratulujemy kolejnej wystawy!

Tekst: dr Agnieszka Balewska 
Zdjęcia: Jerzy Nowak

ta i zarazem zagadkowa, gdyż nie 
ujawnia do końca swoich ukrytych 
zamierzeń i  planów plastycznych. 
Sama artystka, przeżywając i  do-
świadczając głęboko świata natury 
i  jego przemijalnej postaci życia 
z  jego niesłabnącą demiurgiczną 
siłą, pozwala tejże naturze w boskim 
rozumieniu przenikać i wnikać w Jej 
własny obszar sztuki.

Zasadniczo twórczość Iwony Bis 
charakteryzuje się dwutorowością: 
powstają jednocześnie piękne wielo-
barwne obrazy, pełne dramatycznej 
ekspresji, oraz silne w formie fizycz-
nej obiekty w malarskiej przestrze-
ni. Jedne i drugie posiadają własną 
wyszukaną i wysublimowaną formę 
ekspresji.

Oglądając prace 
malarki na przestrzeni 
wielu lat, nie jesteśmy 
wcale zbyt pewni, 
co wydarzy się na 
kolejnych obrazach, czy 
też jaką postać formy 
i rzeczy przyjmą jej 
następne obiekty. 
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Obiekty malarskie
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Zatem „malarstwo” artystki opie-
ra się z jednej strony na lekkiej, tę-
czowej palecie barw, którą potrafi 
budować plany abstrakcyjne i  wi-
zualizacje ludzkich postaci, natury, 
pejzaży, portretów. Szczególnie te 
ostatnie frapują widza swoją mul-
tiplikowaną formą wielo-obecności 
tym samym intensyfikacją emocji 
tychże, jak również wyobrażeń. Jest 
to też swoista „lekcja” dobrego war-
sztatu rysunku i barwnych laserun-
ków, plam, dotknięć, muśnięć z nie-
zwykle wyszukaną kulturą i estymą 
w traktowaniu malarskiego płótna 
i płaszczyzny podobrazia. Z drugiej 
strony spotykamy w Jej sztuce szcze-
gólnie „obiekty” jako trójwymiarowe, 
malarskie kompozycje, odwołujące 
się do narracji ekologicznej. Są on 
równie silnie przeżyte i precyzyjnie 
opracowane – wykonane z uszano-
waniem pierwotnych surowców, ma-
teriałów technicznych z ich struktu-
ralną prawdą i naturalną tektonicz-
ną budową.

 Z prawej: dr Agnieszka Balewska, 
autorka artykułu

Kościół w Trzęsaczu
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Wszystkie 
prezentowane na 
wystawie w Galerii 
Skalar prace Iwony 
Bis są rzeczywiście 
domknięte, 
przemyślane 
i każda z nich ma 
odrębną, własną 
historię i opowieść, 
a one scalają dzieła 
w indywidualnym 
oglądzie odbiorcy. 
Nie pozostaje bez 
znaczenia fakt, że 
artystka inspiruje się 
każdorazowo naturalną 
rzeczywistością.

Wszystkie prezentowane na wy-
stawie w Galerii Skalar prace Iwony 
Bis są rzeczywiście domknięte, prze-
myślane i każda z nich ma odrębną, 
własną historię i  opowieść, a  one 
scalają dzieła w  indywidualnym 
oglądzie odbiorcy. Nie pozostaje bez 
znaczenia fakt, że artystka inspiruje 
się każdorazowo naturalną rzeczy-
wistością.

Ale nawet z największej oczywi-
stości stwarza sytuacje niezwykłe, 
zaskakujące i  formalnie nierozpo-

znawalne. Jedynie temat, tytuł przy-
wraca logikę gry i racjonalną ana-
lizę. Niczym ukryte „złoża metafor”, 
które niekoniecznie chcą być aż tak 
dosłowne, jakimi jawią się nam – ob-
serwatorom. Myślę, że sztuka Iwony 
Bis, im bardziej nieprzewidywalna, 
zaskakująca, tym bardziej będzie 
owocować świeżą, niesterowną, pla-
styczną formą ekspresji – podsuwa-
jąc widzom niekończące się pytania, 
które, jako artystka, ma elementarne 
prawo stawiać ludziom i światu…

Pożar w Grecji
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DYPLOMY
DYPLOM 2018 – taki tytuł nosiła tegoroczna wystawa zrealizowana 

w pod koniec maja w PBG Gallery Skalar Office Center.

Tekst: Lidia Prętka, Manager PBG Gallery, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Archiwum Liceum Plastycznego
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Liceum Plastyczne w  Poznaniu 
współpracuje z Fundacją PBG i PBG 
Gallery od 2010 roku, realizując pro-
jekty, liczne wystawy, które w historii 
Galerii zapisane są jako wydarzenie 
cykliczne p.n. Wybitnie uzdolnieni 
uczniowie Liceum Plastycznego 
w Poznaniu. 

Tegoroczna prezentacja prac 
dyplomowych uczniów Liceum 
Plastycznego, tradycyjnie poka-
zująca prace dyplomowe z  aran-
żacji przestrzeni i  projektowania 
graficznego, wzbogacona została 
o tzw. aneksy, czyli prace uczniów 
wybitnie uzdolnionych. Można było 
podziwiać w Galerii dzieła z zakresu 

malarstwa, projektowania, rzeźby, 
instalacji. Zrealizowane w sposób 
profesjonalny projekty aż 47 ucz-
niów, już absolwentów Liceum, 
oglądać można było w  dużej sali 
wystawowej oraz w kilku odrębnych 
pomieszczeniach i na korytarzach 
Galerii. Imponująca co do wielkości 
i jakości wystawa budziła zachwyt 
i duże zainteresowanie.

Udostępnienie przez PBG Galle-
ry Skalar Office Center przestrzeni 
wystawienniczej jest nie tylko gwa-
rancją realizacji wspólnego projektu, 
lecz także daje ogromną satysfakcję 
z możliwości pokazywania młodych 
talentów!
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Udostępnienie przez PBG 
Gallery Skalar Office Center 
przestrzeni wystawienniczej jest 
nie tylko gwarancją realizacji 
wspólnego projektu, lecz także 
daje ogromną satysfakcję 
z możliwości pokazywania 
młodych talentów!
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Uczczenie Stulecia Odzyskania Niepodległości, a zarazem popularyzacja malarstwa 
wielkich polskich twórców przyświecały pomysłodawcom cyklu wystaw malarstwa 

Juliusza i Wojciecha Kossaków – Małgorzacie i Jerzemu Wiśniewskim. Kolekcja obrazów 
będzie przez najbliższe miesiące podróżować po Europie – oczywiście także po Polsce.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej, Grupa PBG

Kossakowie
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Obrazy Kossaków to doskona-
le zilustrowana historia Polski 
wieków minionych, namalowa-
na z fotograficzną dokładnością, 
pełna emocji, uczuć, namiętności 
wręcz, a zarazem tęsknoty za cza-
sem minionym, za zatrzymanym 
obrazem, za ludźmi, którzy z por-
tretów spoglądają na potomnych. 
Ileż mniej wiedzielibyśmy o daw-
nej Polsce, gdyby nie Kossakowie 
i ich talent malarski, którym hoj-
nie zostali obdarzeni.

Z  ich dzieł bije wręcz umiło-
wanie Ojczyzny. Przedstawiają 
dzieje Państwa po odzyskaniu 
niepodległości, ale też dzieje 
narodu walczącego o  swą nie-
podległość. Patriotyzm. Polska. 
Kossak. Te trzy słowa wpisane 
dziś w wyszukiwarkę interneto-
wą dają nie mniej wyników niż 
jest obrazów stworzonych przez 

Czerpiemy dziś całymi 
garściami z tego 
dorobku – powinniśmy 
więc tym bardziej 
docenić tych, którzy 
nam to umożliwili. 
Stulecie Niepodległej 
jest ku temu okazją 
wyjątkową. Stąd 
właśnie zamysł 
Małgorzaty i Jerzego 
Wiśniewskich, by 
cyklem wystaw 
uczcić nie tylko 
ważną rocznicę ale 
i tych, którzy chwałę 
Rzeczpospolitej na 
swych obrazach 
malowali.

Kossaków, po całym świecie dziś 
rozrzuconych.

Niestety dużo mniej jest 
o nich opracowań książkowych, 
a Internet, choć z pozoru pełen 
jest informacji, to na ogół są one 
szczątkowe albo niekomplet-
ne. Owszem, znamy Wojciecha, 
Juliusza, ale już jego brat, Leon, 
malarz – amator, czy pamiętamy 
o jego twórczości? A przecież on 
niejako rozpoczął to wszystko – 
on, oficer w powstaniach węgier-
skim i styczniowym, który stał się 
malarskim kronikarzem powstań 
i żołnierskiego życia. 

Później i Wojciech sławił chwa-
łę polskiego oręża, i Jerzy na płót-
nach swych gnał z ułanami bol-
szewików. Ilustrowali Kossakowie 
wojny napoleońskie, powstania, 
wojnę światową, ale też życie co-
dzienne szlachty czy górali. Juliusz Kossak, Stadnina 

u wodopoju, akwarela, 
papier, 50 x 100 cm
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Czerpiemy dziś całymi gar-
ściami z tego dorobku – powin-
niśmy więc tym bardziej docenić 
tych, którzy nam to umożliwili. 
Stulecie Niepodległej jest ku temu 
okazją wyjątkową. Stąd właśnie 
zamysł Małgorzaty i  Jerzego 
Wiśniewskich, by cyklem wystaw 
uczcić nie tylko ważną rocznicę 
ale i  tych, którzy chwałę Rzecz-
pospolitej na swych obrazach 
malowali.

Wystawa „Kossakowie”, sła-
wiąc stulecie Niepodległej, przy-
pomni o tych jej synach, którzy 
dziś nie pozwalają nam zapo-
mnieć o  chlubnej przeszłości 
Narodu Polskiego. Tym bardziej, 
że pomysłodawcy, podobnie jak 
Kossakowie, do słów Polska i Pa-
triotyzm są szczególnie przywią-
zani i w swej kolekcji mają wiele 
dzieł krakowskiego klanu.

Na wystawie prezentowane 
jest malarstwo Juliusza i  Woj-
ciecha Kossaków. Stwarza to do-
skonałą okazję, by dojrzeć ana-
logie i  różnice w  malarstwie 
ojca i syna – nauczyciela i ucz-
nia. Obrazy pochodzą nie tylko 
z prywatnych kolekcji, lecz tak-
że z  polskich zbiorów muzeal-
nych, przede wszystkim z  Mu-
zeum Narodowego w  Warsza-
wie i Krakowie.

Pierwsza wystawa w Muzeum 
Polskim w Raperswilu potrwa do 
września tego roku, później obra-
zy trafią na miesiąc do Biblioteki 
Polskiej w Paryżu, skąd w listopa-
dzie przyjadą do Muzeum Okrę-
gowego w Suwałkach. Planowa-
na jest też wystawa w  Galerii 
PBG w Skalarze oraz w Dworze 
w Smólsku.

Pierwsza wystawa w Muzeum Polskim 
w Raperswilu potrwa do września tego roku, 
później obrazy trafią na miesiąc do Biblioteki 
Polskiej w Paryżu, skąd w listopadzie przyjadą 
do Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 
Planowana jest też wystawa w Galerii PBG 
w Skalarze oraz w Dworze w Smólsku.

Wojciech Kossak, Orlęta 
lwowskie, po 1918, olej, 

tektura, 65 x 50 cm
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Po prawej Agnieszka 
Wasilewska-Semail prezes 
Zarządu RAFAKO S.A. 
uhonorowana   przez Magazyn 
„Osobowości i Sukcesy” 
statuetką „Człowieka Sukcesu 
2018”. Po lewej Hanna Gajewska, 
odbierająca nagrodę przyznaną 
w kategorii „Sukces Roku” dla 
Pałacu w Smólsku.
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Skąd kobieta w  branży energe-
tycznej, uważanej dotąd za typowo 

„męską”?

A dlaczego nie? Zacznijmy od tego, 
że coraz mniej jest zawodów i branż 
zarezerwowanych dla mężczyzn. 
Jeszcze niedawno bankowiec to też 
musiał być mężczyzna. Ja zaś do 
energetyki trafiłam właśnie z ban-
kowości. Co prawda to też nie jest 
branża zdominowana przez kobiety, 
szczególnie jeśli chodzi o bankowość 
korporacyjną, którą się zajmowa-
łam, ale powoli i w bankowości co-
raz częściej zdarzają się kobiety na 
stanowiskach w zarządach.

W banku zajmowałam się właś-
nie współpracą z  największymi 
klientami, wśród nich nie brako-
wało też firm energetycznych czy 
największych zakładów przemy-
słowych. Jedni klienci prowadzili 
inwestycje, inni je dla nich reali-
zowali. Moi klienci byli dla banku 
strategiczni, doskonale orientowa-
liśmy się w ich sytuacji. Przez lata 
dokładnie obserwowałam, z czym 
się borykają, i dowiadywałam się 
coraz więcej nie tylko o  ich finan-
sowych potrzebach.

Czas mojej pracy w  banku był 
niezmiernie ciekawy dla rozwoju 

polskiej energetyki  – podpisywa-
no kontrakty na trzy największe 
inwestycje  – budowę bloków na 
parametry nadkrytyczne w  Kozie-
nicach, Opolu i Jaworznie. Dokład-
nie analizowałam każdy z nich, a to, 
że kiedyś patrzyłam na energetykę 
od zewnątrz, a dziś się nią zajmuję, 
daje mi z pewnością zupełnie inne 
spojrzenie na sektor i firmy w nim 
działające. Myślę, że jest ono bar-
dziej obiektywne.

Jakie są Pani największe sukcesy 
związane z  działalnością w  tej 
branży?

Szczególnie jestem zadowolona, że 
udało mi się współtworzyć struktury 
wykonawcze i finansowe dla reali-
zacji nowych, największych bloków 
energetycznych. Nie było to łatwe, 
bo firmy, które miały te inwestycje 
realizować, borykały się z  ogrom-
nymi problemami. RAFAKO jest 
tu doskonałym przykładem, firma 
wygrała dwa największe przetargi 
na budowę nowych mocy, w Opolu 
i Jaworznie, a nie mogła finalizować 
umów przez problemy z finansowa-
niem. 

I tu przydało się moje doświadcze-
nie z tworzenia finansowania dla du-

Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Zarządu RAFAKO S.A., została uhonorowana 
tytułem „Człowieka Sukcesu 2018” przez magazyn „Osobowości i Sukcesy”.

Rozmawiała: Redakcja biuletynu „Ogniwo”

NAGRODA DLA PREZES AGNIESZKI 
WASILEWSKIEJ-SEMAIL

Bardzo pomocne 
okazało się też 
podejście banków, 
które to finansowanie 
zapewniły, ich 
otwartość i zrozumienie 
dla znaczenia tych 
inwestycji dla 
bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. 
To nie jest tak, że sama 
to wszystko zrobiłam, 
ogrom pracy wykonali 
zarówno ludzie po 
stronie banków, jak 
i RAFAKO.
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żych inwestycji i największych firm. 
Oczywiście bardzo pomocne okaza-
ło się też podejście banków, które to 
finansowanie zapewniły, ich otwar-
tość i zrozumienie dla znaczenia tych 
inwestycji dla bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. To nie jest tak, że 
sama to wszystko zrobiłam, ogrom 
pracy wykonali zarówno ludzie po 
stronie banków, jak i RAFAKO.

Trafiła Pani do energetyki w cieka-
wych czasach.

Zdecydowanie! Europa chce odejść 
od węgla, stawiając na rozwój źró-
deł odnawialnych. To jednak wcale 
nie musi oznaczać czarnego scena-
riusza dla RAFAKO, wręcz przeciw-
nie, może być bodźcem do rozwoju. 
Z jednej strony aktywizujemy się na 
rynkach pozaeuropejskich, z drugiej 
dywersyfikujemy swoją ofertę. 

Mamy silne kompetencje w budo-
wie kotłów na biomasę. Europa kon-
centruje się na fotowoltaice i energe-
tyce wiatrowej, tymczasem z polskiej 
perspektywy właśnie biomasa jest 
najbardziej interesująca. Przecież 
już dziś ok. 14% naszej energii pocho-
dzi ze źródeł odnawialnych, a bioma-
sa ma w tym znaczący udział.

Chcąc uczestniczyć w tym rynku, 
nie tylko inwestujemy w nasze kom-
petencje w zakresie instalacji do spa-

lania biomasy czy przekształcania 
odpadów komunalnych, lecz także 
rozwijamy zupełnie nowe technolo-
gie. Na przykład projekt tzw. wysp 
poligeneracyjnych. Jest to rozwią-
zanie o tyle ciekawe, że oprócz sa-
mej technologii jest ono nośnikiem 
rozwoju koncepcji tzw.  circular 
economy.

Możliwości rozwoju szukamy także 
poza Europą, szczególnie w Azji, gdzie 
wciąż rozwijające się gospodarki sta-
wiają na energetykę opartą o paliwa 
kopalne. Nie ma co ukrywać, że są to 
najtańsze źródła energii elektrycznej, 
poza tym, dzięki nowym technolo-
giom, ich stopień oddziaływania na 
środowisko jest coraz mniejszy.

RAFAKO ma świetne rozwiązania 
w tym zakresie. I świat to docenia, 
inaczej nie pozyskalibyśmy kontrak-
tu na budowę opalanych węglem 
bloków energetycznych w Indonezji.

Co zaskoczyło Panią przy przejściu 
z bankowości do energetyki?

Trudno mówić o jakimś gigantycz-
nym zaskoczeniu, skoro w  banku 
właśnie firmami z  tego sektora 
się zajmowałam. Energetyka to 
jednak bardzo specyficzny sektor. 
Z  jednej strony wytwórcy energii 
elektrycznej podlegają trendom ko-
mercyjnym. Z drugiej, jest to jeden 

z bardziej regulowanych sektorów, 
gdzie poziom cen dla konsumenta 
wynika m.in. z poziomu nakładów 
koniecznych do poniesienia w związ-
ku z obowiązkiem spełnienia wymo-
gów ochrony środowiska czy też po-
trzebą zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. My zaś, jako 
firma dostarczająca rozwiązania 
dla energetyki, w  jakiś sposób też 
jesteśmy tymi regulacjami dotknięci. 
Tymczasem naszym zadaniem jest, 
poza zdobywaniem kontraktów i ich 
terminową realizacją, wypracowa-
nie jak największej wartości Spółki.

Do kogo więc RAFAKO będzie teraz 
kierowało swoje usługi?

Tradycyjnie związani jesteśmy 
z energetyką zawodową i cieplną, ale 
mamy również bogate doświadcze-
nie w dostarczaniu urządzeń i insta-
lacji na potrzeby termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych.

Dodatkowo, oprócz technolo-
gii spalania, RAFAKO posiada tak-
że bogate doświadczenia i referen-
cje w obszarze ochrony środowiska, 
w tym w szczególności w zakresie 
oczyszczania spalin. Sektor oczysz-
czania spalin to zresztą obszar per-
spektywiczny, gdyż normy w zakre-
sie ochrony klimatu będą zapewne 
dalej się zaostrzały.

Zamierzamy także bardziej inten-
sywnie rozwijać się w segmencie zie-
lonej energii oraz gospodarowania 
odpadami. Przykładem może być 
nasze zaangażowanie w  budowę 
EkoGeneratora, najbardziej wydaj-
nej spalarni śmieci w Polsce, która 
powstaje w Ostrowie Grabowskim. 
Technologie te w naturalny sposób 
zbliżają nas do samorządów i mniej-
szych podmiotów na rynku, choćby 
gmin czy miast średniej wielkości, 

Mamy silne kompetencje w budowie kotłów na 
biomasę. Europa koncentruje się na fotowoltaice 
i energetyce wiatrowej, tymczasem z polskiej 
perspektywy właśnie biomasa jest najbardziej 
interesująca. Przecież już dziś ok. 14% naszej 
energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, 
a biomasa ma w tym znaczący udział.
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które do tej pory nie miały środków 
lub woli, by inwestować we własne 
ciepłownie czy elektrociepłownie. 

Nadchodzące lata przyniosą też 
w Polsce dużą liczbę modernizacji 
starszych obiektów, bo do roku 2020 
wszystkie muszą spełnić nowe, wy-
śrubowane unijne normy, związane 
z tzw. klauzulą BAT (piszemy o tym 
więcej w materiale z Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego – red.).

Odniosła Pani duży sukces zawo-
dowy. Jakie cechy osobowości są 
niezbędne w biznesie?

Na pewno determinacja, a zarazem 
elastyczność. Nie ma w tym żadnej 
sprzeczności, bo determinacja w dą-
żeniu do wytyczonego celu nie kłóci 

się z elastycznością w reagowaniu 
na ciągle zmieniające się otoczenie. 
W skutecznym zarządzaniu ważne 
jest też wsłuchiwanie się w głosy ludzi, 
otwartość na nowe koncepcje i roz-
wiązania oraz kreatywne myślenie.

Właśnie to twórcze myślenie 
w połączeniu z uważną obserwacją 
otaczającej nas rzeczywistości, i to 
nie tylko trendów rynkowych, uła-
twiają tworzenie długofalowych 
wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Te 
wizje trzeba tylko z  odpowiednią 
dozą determinacji wcielać w życie, 
szanując przy tym głosy docierające 
z zewnątrz, reagując na zmiany i nie 
zamykając się na nowe rozwiązania. 
Zdeterminowany nie znaczy bowiem 
uparty, tak jak elastyczny nie ozna-
cza uległy.

Na pewno determi-
nacja, a zarazem 
elastyczność. Nie 
ma w tym żadnej 
sprzeczności, bo 
determinacja w dą-
żeniu do wytyczo-
nego celu nie kłóci 
się z elastycznością 
w reagowaniu na 
ciągle zmieniające 
się otoczenie.
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Czerwony dywan, uroczysty ton, specjalna oprawa 
i wieczorowa pora – to tylko niektóre elementy skła-
dowe Gali Energetyka 2018. Planujemy zorganizować 
ją na początku września, w ramach tradycyjnych 
obchodów Dnia Energetyka. Uroczystość zadedyku-
jemy najbardziej zasłużonym pracownikom oraz tym, 
którzy pracują w RAFAKO 40 lat i dłużej. Z Jubilata-
mi z nieco mniejszym stażem oraz z tegorocznymi 
emerytami spotkamy się tym razem pod koniec roku, 
aby również im w sposób szczególny podziękować za 
wieloletnią, wspólną pracę. 

W tym roku głównymi bohaterami uroczystości 
z okazji Dnia Energetyka będą wyróżnieni i nagro-
dzeni oraz najbardziej obiecujący pracownicy spółki 
RAFAKO. Do nagród i odznaczeń nominować mogą 
pracowników przełożeni, zgodnie z obowiązującym 

„Regulaminem wyróżnień za wybitne osiągniecia na 
rzecz RAFAKO S.A.” 

Wszystkich zgłoszonych kandydatów zaprosimy 
na wielką uroczystą GALĘ ENERGETYKA 2018. Nagro-
dy wręczymy w obecności Zarządu Spółki oraz Człon-
ków Rady Nadzorczej. Po części oficjalnej przewiduje-
my wspólną zabawę i świętowanie przy oryginalnym 
programie artystycznym i przy tanecznej nucie. 

Zaproszenia na GALĘ ENERGETYKA 2018, która 
odbędzie się 7 września, będą wysyłane w II połowie 
sierpnia. 

Coraz większymi krokami zbliża się Dzień Energetyka – 
święto, które jednoczy wszystkich pracowników RAFAKO S.A.  
W związku z realizacją nowej strategii personalnej, w tym roku 

święto to przyjmie zupełnie nową formułę. Galą Energetyka 
rozpoczniemy obchody jubileuszu 70-lecia RAFAKO S.A.

Tekst: Aleksandra Stysiał, specjalista w dziale rekrutacji,  
szkoleń i komunikacji wewnętrznej, RAFAKO S.A.  

Zdjęcie: Archiwum RAFAKO S.A.
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Czerwony dywan, uroczysty ton, 
specjalna oprawa i wieczorowa pora 
– to tylko niektóre elementy składowe 
Gali Energetyka 2018. Planujemy 
zorganizować ją na początku września, 
w ramach tradycyjnych obchodów 
Dnia Energetyka. Uroczystość 
zadedykujemy najbardziej zasłużonym 
pracownikom oraz tym, którzy pracują 
w RAFAKO 40 lat i dłużej.
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OD REDAKCJI

Zapraszamy wszystkich pracowników do dzielnia 
się wakacyjnymi widokami z Redakcją. Najpięk-
niejsze zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu 
Grupy PBG na 2019 rok! Z przyjemnością zaprezen-
tujemy je na łamach „Ogniwa”! Jak pamiętacie 
ubiegłoroczne, powakacyjne wydanie 
wzbogaciły niepowtarzalne ujęcia pana 
Bogdana Ogińskiego z RAFAKO S.A. 
Gratulujemy wprawnego oka! 
Zapraszamy wszystkich Pań-
stwa do współredagowania 
biuletynu!

Zdjęcia nadsyłajcie 
do końca sierpnia 
na adres:  
redakcja@
fundacjapbg.pl
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