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Zachęcamy do 
lektury aktualnego, 

wrześniowego numeru 
biuletynu Ogniwo!

Polecamy wydanie 
papierowe lub wersję 

elektroniczną dostępną na 
stronie Grupy PBG:

Synergia 
to energia

http://www.pbg-sa.pl/spolka/
biuletyn-korporacyjny.html

od redakcji 
Za nami kolejny Dzień Energetyka. Kto wie, ile już razy 
spotykaliśmy się w RAFAKO, by uczcić Zasłużonych, 
Jubilatów i Emerytów? Trudno zliczyć...

By na dłużej zachować wspomnienia i obrazy z te-
gorocznego święta wydajemy specjalny numer naszej 
korporacyjnej gazetki. Znajdą w niej Państwo słowa 
Zarządu i Rady Nadzorczej skierowane przy okazji 
Dnia Energetyka do wszystkich Pracowników RAFAKO, 
fotorelację z dwóch dni uroczystości, nazwiska uhonoro-
wanych osób i wywiady z uczestnikami Gali. 

Mamy nadzieję, że przy okazji lektury tego specjalne-
go numeru, z sentymentem zanurzycie się Państwo we 
wspomnienia. Przygotowanie tego wydania było dla nas 
niezwykłą podróżą w przeszłość i ogromną przyjemno-
ścią spotkania Pracowników RAFAKO, którzy chcieli się 
z nami - i z Państwem - podzielić swoją historią. 

Zapraszam do lektury,
Redakcja
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany zgodnie 
z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, 
Claro podlega całkowitemu recyklingowi. Certyfikaty PEFC 
i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem podczas produkcji 
norm środowiskowych i ograniczaniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. 

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

© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2013
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Dzień Energetyka – relacja z uroczystej Gali

Słowa Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyróżnienia – wywiad z Bernardem Wyrtkim oraz 

Grzegorzem Gurkiem

Jubileusz 45 lat – wywiad z Janem Zdziebczokiem

Jubileusz 40 lat – co się wydarzyło w RAFAKO w 1973 roku

Jubileusz 35 lat – wspomnienia Ewy Wyrostek

Jubileusz 30 lat – co się wydarzyło w RAFAKO w 1983 roku

Jubileusz 25 lat – co się wydarzyło w RAFAKO w 1985 roku

Uznanie i wdzięczność

Wielki Piknik Rodzinny – fotorelacja

Relacja z pikniku rodzinnego – Ewa Jernas

Mistrzostwa Gwiazd ART CUP 2013

Podsumowanie akcji „Dobro powraca”

CSR czyli to, co w RAFAKO było od zawsze

Ciągły świadomy rozwój – relacja ze spotkania CSR 
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Rozpoczynając Galę Anna Ze-
mbaty-Łęska, poprosiła wszystkich obec-
nych o uczczenie minutą ciszy pamięci 
Kolegów, którzy odeszli od nas w ciągu 
ostatniego roku: Św. P. Rajharda Biłego 
i Św. P. Wiesława Nowaka. 

Po tej wzruszającej chwili głos zabrali 
gospodarze uroczystości, Zarząd RAFAKO 
S.A. reprezentowany przez Prezesa Pawła 
Mortasa oraz Wiceprezesów Edwarda Ka-
sprzaka i Jarosława Dusiłę. Spółkę matkę, 
PBG, reprezentował Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Tomczak, który w imieniu Rady 
Nadzorczej, Zarządu oraz Pracowników 

Uroczysta

30 sierpnia o godz. 17.00 w Pałacyku Strzeleckim 
RAFAKO odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia 
Energetyka. Spotkanie swoją obecnością uświetnili 
goście: Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego Adam Zdziebło, Poseł na Sejm RP 
Henryk Sedlaczek, Radna Sejmiku Śląskiego Ewa 
Lewandowska, Starosta Powiatu Adam Hajduk, 
Prezydent Miasta Mirosław Lenk, Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Brygida Abrahamczyk, Prezes Woj. 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Gabriela Lenartowicz, Rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu Michał Szepelawy. 

PBG wręczył szczególny prezent Pracow-
nikom RAFAKO, obraz z wizerunkiem św. 
Maksymiliana Kolbe, patrona energe-
tyków. Listy do Pracowników RAFAKO 
skierowali Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Jerzy Wiśniewski oraz Członek 
Rady Nadzorczej Małgorzata Wiśniewska, 
których w Poznaniu zatrzymało ostatnie 
pożegnanie Władysława Krokowicza, by-
łego członka Rady Nadzorczej PBG.

Po przemówieniach Zarządu odbyła 
się kulminacyjna część Gali: ceremonia 
udekorowania odznakami „Zasłużony 
dla RAFAKO” wyróżniających się Pra-

w Pałacyku Strzeleckim

cowników zakładu, wręczenie nagród 
i wyróżnień za wybitne osiągnięcia 
zawodowe w 2012 roku, nadanie tytu-
łów „Spawacz Roku 2012” i Najlepszego 
Adepta w Zawodzie, rozdanie okoliczno-
ściowych upominków Jubilatom z okazji 
45, 40, 35, 30 i 25 lecia- nieprzerwanej 
pracy w RAFAKO oraz podziękowanie 
i wręczenie dyplomów oraz okoliczno-
ściowych upominków Pracownikom 
przechodzącym na emeryturę.

Zebranym na Gali Rafakowcom sukce-
sów i wyróżnień pogratulowali Minister 
Adam Zdziebło, Poseł Henryk Sedlaczek 
oraz Starosta Adam Hajduk.

Prezentem dla wyróżnionych, nagro-
dzonych i uhonorowanych Pracowników 

był koncert Raciborzanki, Marzeny Korzo-
nek. Po nim nadszedł czas na uroczystą 
kolację, gratulacje, toasty i kuluarowe 
rozmowy.

Gala

Zebranym na Gali 
Rafakowcom sukcesów 
i wyróżnień pogratulowali 
Minister Adam Zdziebło, 
Poseł Henryk Sedlaczek oraz 
Starosta Adam Hajduk.

* * *
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Szanowni Państwo
 
Po raz pierwszy świętuję Dzień Energety-
ka razem z Wami. Świętuję go z podwójną 
radością, jako prezes RAFAKO i prezes PBG.

Chcę złożyć na ręce wszystkich Pra-
cowników RAFAKO serdecznie życzenia. 
Zdrowia i szczęścia życzymy sobie przy 
każdej okazji, i nie ma co z tego rezygno-
wać, w końcu zdrowie najważniejsze. Ale 
dziś, z okazji Dnia Energetyka życzę nam 
wszystkim – Energetykom – zadowole-
nia z pracy, dumy z tej pracy i satysfakcji 
zawodowej. Nie ma w Polsce takich firm 
jak RAFAKO, nie ma w Polsce takich spe-
cjalistów, jak my. Dziękuję za Wasz trud 
i za zaufanie. Dziękuję za to, że kolejne 
pokolenia pracują w tej firmie i wciąż 
są ludzie, dla których praca tu jest speł-
nieniem zawodowych marzeń. 

Proszę Was o zaufanie. Stoimy 
w przededniu zmian, z których wdroże-
niem już nie można czekać. Zmian, które 
wymusza na nas rynek. Mimo, że kon-
trakty Opole i Jaworzno jeszcze się nie 
rozpoczęły, już nie schodzą z pierwszych 
stron gazet. Gdy wejdziemy na plac bu-
dowy skupi się na nas zainteresowanie 
całego kraju, bo naszym udziałem będzie 
praktyczna realizacja tego, co zwykle jest 
postrzegane jako górnolotne hasło – bu-
dowa bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Będzie nas obserwować Zamawia-

jący, ale będzie nas też obserwować cała 
Europa, jeśli nie Świat... 

Z kontraktami w Jaworznie i Opolu 
wiążemy swoje działania od lat, są one 
dla nas motorem do działania. Jesteśmy 
szczęśliwi, że podczas ich realizacji bę-
dziemy mogli wykazać i zastosować naj-
lepsze techniczne rozwiązania – to, na 
czym się znamy. Dumni jesteśmy z histo-
rii RAFAKO. Największe elektrownie świa-
ta pracują na wyprodukowanych przez 
nas kotłach. Jednak te nowe kontrakty 
wymuszą na nas taką konstrukcję orga-
nizacji, która sprosta funkcji, którą stawia 
przed nami Zamawiający: Generalnego 

Realizatora Inwestycji. Po raz pierwszy 
na taką skalę RAFAKO przejmie odpowie-
dzialność za realizację całego kontraktu 

– od początku do końca – i weźmie na 
siebie odpowiedzialności za Partnerów, 
z którymi nawiąże współpracę i za efekt 
końcowy całej Inwestycji. To wyma-
gać będzie wielu zmian. I to jest obszar, 
w którym możemy skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia, które jest w Grupie PBG. 
Dzięki temu doświadczeniu, to co potra-
fimy na dzień dzisiejszy najlepiej, może 
uzyskać dodatkową, jeszcze wyższą war-
tość. 

Proszę Was wszystkich: nie bójmy się 
zmian. Zmierzmy się z wyzwaniem od-
nalezienia swojego miejsca w zmienio-
nych strukturach Spółki, połączmy siły 
i stwórzmy zespół, który sprosta wyma-
ganiom zmiennego rynku. 

Na koniec chciałbym serdecznie 
podziękować Organizatorom Dni Ener-
getyka. Dziękuję, że wzięliście odpo-
wiedzialność za przygotowanie tego 
wspaniałego wydarzenia i całkowicie 
zdjęliście z Zarządu ciężar organizacji. 
Szczególne podziękowania kieruję do 
Biura Zarządzania Personelem, Biura 
Marketingu oraz Związków Zawodowych. 

Paweł Mortas, Prezes Zarządu RAFAKO SA

Drodzy Pracownicy

Dzień Energetyka to nie tylko okazja 
do spotkania, ale także do wyróżnie-
nia Pracowników zasłużonych dla RA-
FAKO. Zasłużonych w różny sposób: 
poprzez wieloletnią pracę, niezwykłe 
osiągnięcia, kreatywność, czy tak jak 
w przypadku najlepszych uczniów 
naszej przyzakładowej szkoły – talent 
i pracowitość. 

Świętujemy Dzień Energetyka, ale 
na pewno wielu z Państwa martwi 
szczególna sytuacja w której znalazła 
się nasza firma w tym roku. Ważne, hi-
storyczne kontrakty na które czeka-
my są opóźnione. Skutkuje to dla nas 
wszystkich określonymi problemami, 
wśród których są także problemy finan-
sowe. 

Naszą rolą, mam tu na myśli Zarząd 
RAFAKO, jest zminimalizowanie tych 
problemów, negocjacje z instytucjami 
finansowymi i zapewnienie wszystkim 
Państwu wypłaty na czas. Codziennie 
o to zabiegamy. To jest dla nas wartością 
nadrzędną.

Państwa chciałbym prosić o wsparcie 
pracy Zarządu poprzez wykonywanie 

swoich obowiązków z jak największą 
starannością. W interesie nas wszystkich 
powinno być zabieganie o dobre imię 
RAFAKO, zakładu, którego historię two-
rzyliście Państwo przez ostatnie kilka-
dziesiąt lat. 

Jest o co walczyć. Państwo, świadko-
wie gorszych i lepszych chwili, w historii 
Spółki, wiecie o tym najlepiej. Dzisiaj ser-
decznie gratuluję Wam wszystkim i jed-
nocześnie proszę Was o dalsze wsparcie 
RAFAKO. Razem możemy więcej!

Jarosław Dusiło, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA.

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością biorę udział 
w Dniu Energetyka. Jestem pełen uzna-
nia dla zasług wyróżnionych i uhono-
rowanych Pracowników. Jubileusze, 
które Państwo obchodzą świadczą o tym, 
że praca w RAFAKO daje stabilne i god-
ne zatrudnienie dające satysfakcję przez 
dziesiątki lat, kolejnym pokoleniom. Dzię-
kuję za Państwa wieloletnią pracę.

Cieszy mnie i napawa optymizmem 
ogromny potencjał, który widzę w obsza-

rze projektowania, produkcji i realizacji 
kontraktów, czyli w obszarach mi naj-
bliższych. Tym nad czym pracujemy teraz, 
by osiągnąć jeszcze wyższą efektywność 
i wzmacniać pozycję RAFAKO, to współ-
praca nie tylko pomiędzy poszczególny-
mi obszarami w Spółce ale także między 
poszczególnymi firmami w GK. 

Pamiętajmy, że doskonale zorganizo-
wane procesy i najlepiej napisane proce-
dury zapewnią nam sukces tylko wtedy, 
jeżeli będą dostosowane do bieżących 
potrzeb RAFAKO. Do tego konieczne jest 
wzajemne zrozumienie zasad i charak-
teru pracy w poszczególnych obszarach. 
Dzielmy się wiedzą i doświadczeniami, 
bądźmy też otwarci na konieczne zmiany. 
Pamiętajmy także o czymś, co jest banal-
ne ale bardzo ważne na co dzień: o wza-
jemnej życzliwości. 

Patrząc na Państwa, osoby będące 
wieloletnimi pracownikami RAFAKO, je-
stem przekonany, że sukces naszej firmy 
tworzą nie tylko zdobyte kontrakty. Suk-
ces RAFAKO tworzą ludzie. 

Jeszcze raz serdecznie gratuluję Pań-
stwu!

Edward Kasprzak, Wiceprezes Zarządy 
RAFAKO SA

Słowa
ZarZądu  i  rady 
nadZorcZej
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Szanowni Państwo

W pierwszej kolejności pragnę złożyć 
wszystkim pracownikom RAFAKO oraz 
spółek zależnych Grupy Kapitałowej RA-
FAKO serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Energetyka od Zarządu oraz pracowni-
ków spółki PBG, jak również pozostałych 
podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej. 

Jestem bardzo szczęśliwy, że do Grupy 
PBG dołączyło RAFAKO. Spółka zatrudnia-
jąca sztab znanych i cenionych profesjo-
nalistów słynących w Polsce i na świecie 
z projektowania szerokiej gamy kotłów, 
a także urządzeń ochrony środowiska, 
w tym instalacji odsiarczania i odazoto-
wania spalin oraz elektrofiltrów.

Jak Państwo wiecie, PBG to przede 
wszystkim budowane przez wiele lat 
kompetencje inżynieryjne, zarządcze 
i realizacyjne wspierane przez profesjo-
nalny zespół i narzędzia ekonomiczno-

-controllingowe. W zakresie zasobów 
osobowych to przede wszystkim specja-
liści, którzy mają doświadczenie w pra-
cy w konsorcjach międzynarodowych, 
znający problemy wynikające z różnic 
kulturowych, językowych jak również 

różnych kultur organizacyjnych między-
narodowych korporacji. 

Jestem tu również jako prezes naj-
młodszej spółki w GK, PBG oil and gas. 
Spółki młodej ale zdobywającej już co-
raz ważniejsze kontrakty. PBG oil and gas 
reprezentuje działalność operacyjną Gru-
py PBG w sektorze gazu ziemnego i ropy 
naftowej. Dzisiaj ta spółka skupia przede 
wszystkim doświadczenie i kompetencje 
w zakresie dużych inwestycji podsekto-
ra energetyki węglowodorowej bazując 
na wykwalifikowanej kadrze osobowej 
znającej trud budowania inwestycji istot-
nych dla Polski. 

Jestem przekonany że wspólnie, za-
równo w PBG jak i w RAFAKO, wszyscy ra-
zem tworzymy Grupę, która jest w stanie 
realizować strategiczne kontrakty zapew-
niające bezpieczeństwo energetyczne 
kraju, istotne i ważne dla całej Europy. 
Mamy kompetencje, które się wzajem-
nie uzupełniają, jesteśmy w stanie przy-
jąć odpowiedzialność za najtrudniejsze 
inwestycje realizowane w kraju i za gra-
nicą. Cieszę się z możliwości współpracy, 
czy może inaczej – wspólnej pracy, jaka 
nas czeka.

Z uznaniem przyglądam się wielomie-
sięcznym negocjacjom prowadzonym 
przez Zarząd RAFAKO z Zamawiającym 
i Konsorcjantami. Rozmowom i stara-
niom zmierzającym do rozwiązania 
problemów po   których nastąpi długo 
oczekiwany przez wszystkich moment 
podpisania kontraktów. Na szacunek 
zasługuje ogrom pracy i staranność jaką 
Zarząd, ale także wszyscy uczestnicy 
tych rozmów, prezentują podczas tego 
żmudnego procesu. Jestem pewny, 
że podpisanie Jaworzna i Opola będzie 
koleją okazją do wspólnego świętowa-
nia.

Podsumowując życzę więc Nam 
wszystkim, aby inwestycje, zarówno te 
już dziś realizowane, jak i te o które się 
ubiegamy lub będziemy się ubiegać dały 

stabilny rozwój RAFAKO jak i całej Grupie 
Kapitałowej w kolejnych latach. 

Mam zaszczyt przekazać w imieniu Rady 
Nadzorczej i Zarządu PBG, na ręce Pana 
Prezesa Mortasa szczególny prezent dla 
wszystkich Energetyków z RAFAKO – obraz 
z wizerunkiem świętego, którego pasją była 
elektryka, patrona Energetyków – Świętego 
Maksymiliana Kolbe, by miał pieczę nad 
wszystkimi pracownikami RAFAKO. 

Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu 
PBG SA, Prezes Zarządu PBG oil and gas

Szanowny Zarządzie, 
Szanowni Pracownicy

Cieszę się i gratuluję Zarządowi RAFAKO, 
że mimo trudnych czasów udało się wy-
gospodarować środki, na to, by RAFAKO 
kolejny raz mogło świętować Dzień 
Energetyka. Święto, które dedykowa-
ne jest przez Władze Spółki tym, którzy 
bez względu na zajmowane stanowi-
sko przyczyniają się do postrzegania 
RAFAKO jako przedsiębiorstwa godne-
go zaufania. Nie tylko w Raciborzu, ale 
w Polsce i w Europie. Dziękuję Wam za 
to bardzo.

Chciałabym przypomnieć o tym, 
że Patronem wszystkich Energetyków 
jest święty Maksymilian Maria Kolbe, 
człowiek który wziął na swoje barki peł-
ną odpowiedzialność za życie drugiego 
człowieka. Wy, drodzy Pracownicy i Za-
rządzie, też dźwigacie na swych barkach 
niemałą odpowiedzialność. Tę codzien-
ną – za dobrze wykonaną pracę i za bez-
pieczne jutro bliskich i tę, górnolotnie 
może nazwaną, ale w pełni jest to uza-
sadnione – odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo energetyczne kraju. 

Firma RAFAKO to świadomy i zrów-
noważony biznes. Świadomy potrzeby 
zmian jakie stawia przed organizacją 
realizacja wielkich kontraktów. Biznes, 
który troszczy się z o najbliższe otoczenie 
i środowisko. Biznes, który rozumie rów-
nież potrzeby pracowników i społecz-
ności lokalnej i umie się dzielić. Razem 
możemy więcej, dlatego też gorąco dzię-
kuję Państwu za przyłączenie się podczas 
PIKNIKU RODZINNEGO, do zbiórki na 
rzecz chorych dzieci pracowników RAFA-
KO. Dzięki temu, że mamy w Grupie kor-
poracyjną Fundację PBG możemy taką 
zbiórkę przeprowadzić zgodnie z wszel-
kimi wymaganiami prawnymi. 

To, że możemy wspólnie świętować 
jest czymś wyjątkowym. Tak, jak wyjątko-
we jest RAFAKO. Musimy pamiętać i mó-
wić o tym, że to dzięki kotłom RAFAKO 
pracującym w elektrowni mamy prąd 
a dzięki wybudowanej przez PBG ko-
palni mamy w domach gaz! Nie byłoby 
Energetyków bez takich firm jak RAFAKO 
a Gazowników, bez takich firm jak PBG.

Moja czteroletnia wnuczka na pytanie 
skąd się bierze prąd – jeszcze niedawno 
odpowiadała że „z gniazdka”. Teraz już wie, 
że z elektrowni, które buduje RAFAKO. 

Pamiętajcie o tym i bądźcie z tego 
dumni. 

Małgorzata Wiśniewska, Członek Rady 
Nadzorczej RAFAKO SA

Szanowni Państwo!

Wieloletnia strategia rozwoju Grupy PBG, 
oparta o rynek ropy i gazu, zakładała wej-
ście do korporacji RAFAKO – firmy z ogrom-
nym doświadczeniem i potencjałem do 
działania na rynku energetycznym.

Z perspektywy czasu widzę, że była 
to słuszna droga. Mimo bagażu no-
wych doświadczeń wierzcie mi Państwo, 
że gdybym mógł cofnąć czas, raz jeszcze 
podjąłbym taką samą decyzję. 

Zapewniam, że przejmując RAFAKO 
kierowałem się dobrem dwutysięcznej za-
łogi i całej Grupy Kapitałowej. Angażując 
się tak bardzo w rynek energetyczny wi-
działem w perspektywie wartość dodaną, 
jaką jesteśmy w stanie razem wypracować, 
wymieniając się doświadczeniami i łącząc 
funkcje w korporacji, którą wspólnie dzi-
siaj tworzymy.

Jestem przekonany, że trudny start 
jest początkiem czegoś zupełnie nowego 
i niezwykłego na skalę kraju: fuzji kompe-
tencji w obszarze produkcji i zarządzania. 

W imieniu Rady Nadzorczej i swoim, 
pragnę podziękować Zarządowi RAFAKO 
za skuteczne dążenie do celu i realizację 
strategii. Kadrze zarządzającej i wykonaw-
czej dziękuję za zaangażowanie i trud jaki 
wkłada we wspierania prac Zarządu. Wszy-
scy wiemy, że warunki w jakich funkcjonują 
w dniu dzisiejszym Spółki, są niezmiernie 
trudne. Kryzys z jakim boryka się Polska 
i świat destabilizuje życie gospodarcze 
i w tak zmiennych warunkach czyni zarzą-
dzanie szczególnie wymagającym.  Każ-
demu Pracownikowi z osobna, wyrażam 
swoje podziękowanie, za solidność i odpo-
wiedzialność na swoim stanowisku pracy.

A tym z Was, którzy nie zwątpili w słusz-
ność moich decyzji i szczerość intencji wo-
bec RAFAKO, którzy podejmują rozmowy 
ze mną, piszą maile i listy, kierują się troską 
o dorobek Spółki, tym którzy odpowie-
dzialnie podejmują starania o poprawę 
organizacji i efektywność pracy w duchu 
konstruktywnego dialogu, szczególnie 
dziękuję. 

Proszę o zaufanie dla Zarządu, repre-
zentującego Właścicieli i Radę Nadzorczą 
i zrozumienie dla zmian, które musimy 
przeprowadzić w kontekście realizacji obec-
nych i przyszłych inwestycji, tak ważnych 
dla bezpieczeństwa energetycznego kraju 

– największych kontraktów w historii Polski, 
które będą naszym wspólnym udziałem. 

Jerzy Wiśniewski, Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej RAFAKO

Zapewniam, że przejmując RAFAKO kierowałem się dobrem dwuty-
sięcznej załogi i całej Grupy Kapitałowej. Angażując się tak bardzo 
w rynek energetyczny widziałem w perspektywie wartość dodaną, jaką 
jesteśmy w stanie razem wypracować, wymieniając się doświadczenia-
mi i łącząc funkcje w korporacji, którą wspólnie dzisiaj tworzymy.

To, że możemy wspólnie świę-
tować jest czymś wyjątkowym. 
Tak, jak wyjątkowe jest RAFAKO. 
Musimy pamiętać i mówić o tym, 
że to dzięki kotłom RAFAKO 
pracującym w elektrowni mamy 
prąd a dzięki wybudowanej 
przez PBG kopalni mamy w do-
mach gaz! Nie byłoby Energety-
ków bez takich firm jak RAFAKO 
a Gazowników, bez takich firm 
jak PBG.
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W 2013 roku, w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój zakładu, decyzją 
Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego RAFAKO SA Pawła Mortasa, w trakcie 
uroczystej gali z okazji Dnia Energetyka odznaką „ZASŁUŻONY dla RAFAKO” wyróżnieni 
zostali Pracownicy naszej firmy.

W 2013 roku, w uznaniu szczegól-
nych zasług wniesionych w rozwój zakła-
du, decyzją Prezesa Zarządu Dyrektora 
Generalnego RAFAKO SA Pawła Mortasa, 
odznaką „ZASŁUŻONY dla RAFAKO” wy-
różnieni zostali następujący Pracownicy 
naszej firmy: 

 » Grażyna Szyksznian
 » Krystian Habel
 » Krystian Herber
 » Piotr Karaś
 » Leszek Kirszniak

 » W kategorii: Pozyskiwanie i Realizacja 
Kontraktów wyróżniła Alicję Skrzecz-
kowską-Pala,

 » W kategorii: Poprawa Bezpieczeństwa 
i Warunków Pracy wyróżniła Józefa 
Doczomińskiego,

 » W kategorii: Organizacja, Zarządzanie 
i Kształtowanie Wizerunku Firmy Alek-
sandrę Królik oraz Bernarda Wyrtkiego.
Na wniosek Komisji i decyzją Prezesa 

Zarządu tytułem „Spawacza Roku 2012” 
wyróżnieni zostali: 

 » Grzegorz Gurk i Paweł Łodziak – za 
najwyższej klasy umiejętności ręcz-
nego spawania metodą TIG, Piotr 
Oleszowski – za najwyższej klasy umie-
jętności w zakresie półautomatyczne-
go spawania metodą MAG.

 » Łukasz Procek wyróżniony został Dy-
plomem Uznania za osiągnięcie w 2012 
roku najlepszych wyników w zakresie 
wydajności i jakości spawania złączy 
doczołowych z całego grona pracow-
ników rozpoczynających pracę i zdo-
bywających pierwsze szlify w zawodzie 
spawacza.

rozmowa z Bernardem Wyrtkim, 

uhonorowanym nagrodą II stopnia 

za szczególne dokonania zawodo-

we w kategorii: organizacja, zarzą-

dzanie i Kształtowanie Wizerunku 

Firmy.

Redakcja: Panie Bernardzie serdecznie 
gratulujemy nagrody! Proszę nam opo-
wiedzieć o projekcie za który otrzymał 
Pan wyróżnienie.
Bernard Wyrtki: W wielkim skrócie moż-
na powiedzieć, że nagroda jest za projekt 
związany z nową serwerownią. W związ-
ku z tym, że zakład bardzo dynamicz-
nie się rozwijał w pewnym momencie 
serwerownia funkcjonująca w zwykłym 
pomieszczeniu biurowym okazała się już 

niewystarczająca. Trzeba było rozpocząć 
budowę nowej serwerowni.
Redakcja: Na czym polegały prace?
BW: Pierwszym etapem rozbudowy 
serwerowni było rozbudowanie parte-
rowego budynku o dodatkowe piętro. 
Kiedy wszystkie prace budowlane się za-
kończyły i założono klimatyzację wtedy 
moim zadaniem było przeniesienie ser-
werowni. Projekt był wielkim wyzwaniem, 
ponieważ w starej serwerowni były różne 
połączenia logiczne, które trzeba było do-
kładnie odwzorować. Na przełożenie całe-
go sprzętu i jego uruchomienie mieliśmy 
tylko weekend. Nie mogło być jakiejkol-
wiek pomyłki, bo wszystko przestałoby 
działać. Musiałem koordynować zbieżne 
działania bardzo wielu firm zewnętrznych, 

Mój wujek tutaj pracował. Powiedział mi o tym, że jest wolne 
miejsce pracy, złożyłem dokumenty i zostałem przyjęty. To był 
25 marca 1985 roku. Wtedy się zaczęła moja praca w RAFAKO, 
która trwa już 28 lat.

Wiceprezes Zarządu RAFAKO SA Edward Kasprzak gratuluje Łukaszowi Prockowi, najlepszemu adeptowi wśród spawaczy

WyRÓŻnIEnIa

 » Henryk Krzykała
 » Jan Krzykała
 » Adam Kuczer
 » Waldemar Mika
 » Bernard Morcinek
 » Jacek Nowak
 » Krystian Pendziałek
 » Hubet Sławik
 » Olgierd Żelazko

Odznaka Zasłużony dla RAFAKO nada-
wana jest pracownikom nieprzerwanie 
począwszy od 1974 roku – czyli od 39 lat.

Już po raz piąty „Kapituła Wyróżnienia” 
uhonorowała Pracowników RAFAKO za 
szczególne dokonania zawodowe. Na-
grodę za rok 2012 otrzymało 6 Pracow-
ników. 
Kapituła wyróżniła nagrodami I stopnia:

 » W kategorii: Rozwój Techniki i Projek-
towania Mariusza Twardawę,

 » W kategorii: Wytwarzanie, Jakość i Ob-
sługa Produkcji Jana Iwanickiego,

Kapituła przyznała także cztery nagro-
dy II stopnia:

* * *

Na zdjęciu od lewej: Krzykała Henryk, Kuczer Adam, Bernard Morcinek, Jan Krzykała, Jacek Nowak, Waldemar Mika, Krystian Pendziałek, Leszek Kirszniak
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biorących udział w tym przedsięwzięciu, 
np. Telekomunikacji Polskiej, Netii oraz 
podwykonawców tych firm. 
Redakcja: Co spowodowało, że tak skom-
plikowany projekt zakończył się sukcesem? 
BW: Przemyślane planowanie działań 
odegrało w tym projekcie kluczową rolę. 
Należało dobrze ułożyć harmonogram 
prac, zaplanować kto ma działać i co wy-
konywać w danym dniu, by firmy sobie 
wzajemnie nie przeszkadzały w tak krót-
kim czasie, który mieliśmy na uruchomie-
nie serwerowni.
Redakcja: Jak to się stało, że rozpoczął 
Pan pracę w RAFAKO?
BW: Mój wujek tutaj pracował. Powie-
dział mi o tym, że jest wolne miejsce 
pracy, złożyłem dokumenty i zostałem 
przyjęty. To był 25 marca 1985 roku. Wte-
dy się zaczęła moja praca w RAFAKO, któ-
ra trwa już 28 lat.
Redakcja: Nad jakim projektem obecnie 
Pan pracuje?
BW: W tej chwili jestem zaangażowany 
w przygotowania związane z projektem 
Opole. Jednym z wymagań instytucji fi-
nansowych jest posiadanie przez nas za-
pasowego centrum danych, które w razie 
jakiegokolwiek kataklizmu pozwoli nam 

odbudować bazę danych w ciągu kilku 
dni. Prowadzę obecnie rozmowy z fir-
mami zewnętrznymi, które oferują takie 
właśnie usługi. 
Redakcja: Gdzie się pan resetuje po pracy?
BW: Informatyka jest moją pasją i mógł-
bym jej poświęcić nawet czas wolny, ale 
żona stara się bym po pracy odpoczął od 
komputera. W wolnym czasie chętnie 
korzystamy z basenu i sauny, czasem 
jeździmy do Czech, gdzie mamy nasze 
ulubione miejsce. 
Redakcja: Chyba nie ma nic lepszego niż 
łączenie pracy z pasją?
BW: Tak, to prawda. W tym zawodzie trze-
ba być cały czas na bieżąco, szukać no-
wych rozwiązań. Cieszy mnie to, że ciągle 
w RAFAKO wdrażamy nowe technologie, 
które wymagają wsparcia informatycznego.
Redakcja: Czy Pana dzieci również odzie-
dziczyły zamiłowanie do informatyki?
BW: Niekoniecznie. Syn, który ma 23 lata, 
kończy teraz studia na kierunku pedago-
gika i resocjalizacja a córka rozpoczyna 
zarządzanie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim.
Redakcja: Bardzo dziękujemy za rozmo-
wę i jeszcze raz gratulujemy wyróżnie-
nia. 

rozmowa z Grzegorzem Gurkiem 

uhonorowanym tytułem „Spawa-

cza Roku 2012” za najwyższej klasy 

umiejętności ręcznego spawania me-

todą TIG.

Redakcja: Co trzeba zrobić, żeby otrzy-
mać tytuł najlepszego Spawacza Roku?
Grzegorz Gurk: Żeby być wyróżnionym 
trzeba jak najlepiej spawać. Jak najlepiej 
to znaczy bez wad. To wyróżnienie moż-
na dostać tylko raz.
Redakcja: Czy spodziewał się Pan takiej 
decyzji?
GG: W ogóle! Staram się na co dzień wy-
konywać swoją pracę jak najlepiej, ale 
na zakładzie każdy robi swoje, nie mamy 
możliwości porównania swojej pracy 
z pracą kolegów. Nie spodziewałem się, 
że wypadnie na mnie. 
Redakcja: Jednak Komisja zadecydowała, 
że to właśnie Pan miał najmniej błędów. 
Ile lat trzeba pracować, by dojść do takiej 
wprawy?
GG: W moim przypadku 20 lat, licząc ze 
szkołą przyzakładową 23 lata.
Redakcja: Życzymy kolejnych sukcesów 
i bardzo dziękujemy za rozmowę.

* * *

jubileusz

Rozmowa z Janem Zdziebczokiem, Głównym 
Specjalistą ds. Planowania Projektów, obchodzącym 
w tym roku jubileusz 45-lecia nieprzerwanej pracy 
w RAFAKO. 

45 lEcIa
Gdy zaczynał pracę w raFaKO był rOK 1968:

• Zmiana nazwy: Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO 

w Raciborzu

• Zakup technologii i uruchomienie linii do produkcji 

ścian szczelnych (jako pierwsza fabryka w RWPG)

• Podpisanie umowy licencyjnej z firmą KSG (późniejsze 

EVT) na kotły OB.-650 t/h wyprodukowanie 

i dostarczenie dziesięciu kotłów o łącznej mocy 2000 MW

• Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyznaje 

fabryce odznakę „Zasłużony dla Ziemi Raciborskiej”

W latach 60-tych, jako kierownik Działu Organizacji 

i Zarządzania prowadziłem prace związane z ustaleniem 

nowej nazwy fabryki i znaku fabrycznego. Moja 

propozycja Raciborska Fabryka Kotłów, która w skrócie 

dawała „RaFaKo”, została pozytywnie przyjęta przez 

załogę i kierownictwo fabryki. Następnie została 

zatwierdzona przez władze nadrzędne i razem 

z nowym znakiem fabrycznym opatentowana 

i ogłoszona w Państwowym Rejestrze Przedsiębiorstw 

Przemysłowych – wspominał Tadeusz Kardaczyński, 
pomysłodawca nazwy RAFAKO.

Pod koniec lat 60-tych kupiliśmy od niemieckiej firmy 

należącej do grupy Babcock maszyny do spawania 

w nowej technologii ścian szczelnych (wówczas w RWPG 

nikt tego nie robił). Zainstalowano je w 1968 r. Wtedy 

też dostarczyliśmy dla Płocka pierwszy kocioł 420 t 

w tej technologii. Ona się nie zestarzała, funkcjonuje do 

dzisiaj – wspominał Tadeusz Karski, były z-ca dyrektora 
ds. technicznych

45

Redakcja: Panie Janie, jak to się stało, 
że związał Pan swoje losy z RAFAKO?

JZ: Nauka i technika pociągały mnie 
zawsze. Od małego pasjonowałem się 
modelarstwem, znałem więc zasady ry-
sunku technicznego. Chciałem zostać 
pilotem, tak jak dwóch moich bliskich 
kolegów, ale na drodze stanęła mama. 
Postanowiłem więc wybrać zawód ślusa-
rza, ponieważ przed 50 laty, to był pewny 
fach w ręku, który przynosił niezłe pienią-
dze.

Redakcja: Karierę zawodową ma Pan 
godną pozazdroszczenia. Przeszedł Pan 
prawie wszystkie szczeble w RAFAKO, od 
pracownika fizycznego zaczynając, na 
stanowisku kierowniczym kończąc. 

JZ: To prawda. RAFAKO dało mi możli-
wość rozwoju, poza tym zawsze lubiłem 
się uczyć. Dzięki mojej pasji, modelar-
stwu, widziałem przestrzennie i mogłem 
zacząć konstruować narzędzia. Bo musi-
cie Panie wiedzieć, że kiedyś nie było tak 
łatwo jak teraz. Narzędzi nie można było 
kupić w sklepie. Jak się czegoś potrzebo-

wało, trzeba to było sobie zaprojektować 
a potem zrobić. 

Redakcja: Lubił Pan to zajęcie?
JZ: Raz się było na wozie, raz pod 

wozem, bo nie każdy zaprojektowany 
przyrząd wychodził, ale jak się udało 
to dawało naprawdę dużo satysfakcji. 

Redakcja: RAFAKO pozwoliło się Panu 
rozwijać, ale wiemy, że Pan podzielił się 
później swoją wiedzą szkoląc młodych 
pracowników.

JZ: Przez 10 lat byłem kierownikiem 
warsztatów szkolnych. Wtedy mieliśmy 
300 uczniów, było co robić. Pracę z mło-
dzieżą lubię do dziś i myślę, że dobrze się 
z młodymi ludźmi dogaduję.

Redakcja: Nie dziwi nas to wcale. Pa-
trząc na Pana trudno uwierzyć, że ma 
Pan za sobą 45 lat pracy w RAFAKO . Tyle 
w Panu energii, zapału. Niejeden młodszy 
pracownik mógłby pozazdrościć!

JZ: Mam wciąż mnóstwo nowych za-
dań. To dlatego wciąż chce się pracować. 
Aktualnie wdrażamy Primaverę z Panią 
dyrektor Wawrzynowicz. To kolejne wy-

pracy w raFako

Na zdjęciu: Bernard Wyrtki przyjmuje gratulacje z rąk Prezesa Zarządu Pawła Mortasa
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Człowiek wielu pasji. Jan Zdziebczok ze swoim zabytkowym Garbusem.

zwanie, więc na razie na emeryturę się 
nie wybieram.

Redakcja: RAFAKO się cieszy, ale co na 
to żona?

JZ: Pracę świetnie udało mi się połą-
czyć z życiem rodzinnym, więc Walen-
tyna nie narzeka. Zresztą zna charakter 
pracy w RAFAKO. Przepracowała tu wiele 

lat. Poznaliśmy się w zakładzie. Widywa-
liśmy się na stołówce, chodziliśmy razem 
na pociąg i tak zostało… Była pisarką 
warsztatową ja pracowałem w oprzy-
rządowaniu. W 1975 roku wzięliśmy ślub 
a potem doczekaliśmy się dwójki dzieci. 

Redakcja: Gratulujemy serdecznie 
i dziękujemy za rozmowę! 

jubileusz

4o lEcIa
pracy w raFako

40

Gdy zaczynali pracę w raFaKO był rOK 1973:

• nowy dyrektor Henryk Wojcieszyn

• umowa licencyjna ze szwajcarską firmą Sulzer 

dotycząca „know-how” na część parowo-wodną 

kotłów przepływowych

• rozpoczęcie dostarczania 12 kotłów 1150 t/h (bloki 12 

X 360 MW) dla El. Bełchatów (na bazie wiedzy zdobytej 

od Sulzera i EVT)

Lidia STanIEnda

Krystyna WalIGÓRa

Urszula WEjERoWSKa 

Józef BEdnaRSKI

Józef BuGla

Rajnold CyGan

Karol czEKała

Stefan dulnIKIEWIcz

Norbert HofRIcHTER

Kazimierz jaKuBIaK

Hubert koCur

Mieczysław koCzWara

Ryszard koWalCzyk

Zdzisław łaTa

Czesław MIKołajczyK

Gerard MIKulSKI

Bogumił płaczEK

Jan STaRzEc

Tadeusz STolaRSKI

Józef uRBanEK

Jerzy WłoSIńSKI

Pracę świetnie udało mi 
się połączyć z życiem 
rodzinnym, więc Walentyna 
nie narzeka. Zresztą 
zna charakter pracy 
w RAFAKO. Przepracowała 
tu wiele lat. Poznaliśmy się 
w zakładzie. Widywaliśmy 
się na stołówce, chodziliśmy 
razem na pociąg i tak 
zostało:) Była pisarką 
warsztatową ja pracowałem 
w oprzyrządowaniu. 
W 1975 roku wzięliśmy ślub 
a potem doczekaliśmy się 
dwójki dzieci. 

Jan Zdziebczok przyjmuje gratulacje od Prezesa Zarządu RAFAKO, Pawła Mortasa 
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do RafaKo przyszłam do pracy 
20 października 1978 za namową mojej 
siostry, Genowefy Subocz, która wtedy 
pracowała w RAFAKO w biurze projekto-
wym. Zaczęłam pracę w dziale Planowa-
nia Ekonomicznego pod kierownictwem 
pana Sipajłły. To był bardzo wymagający 
kierownik, przy którym nauczyłam się nie 
tylko podstaw ekonomii ale i współpracy. 
Wówczas RAFAKO zatrudniało ok. 2500 
ludzi. Tak duży zakład robił na mnie – 
młodej wówczas osobie – niesamowite 
wrażenie. Moja praca w tym dziale pole-
gała na przygotowywaniu planów pro-
dukcji w oparciu o informacje z działów 
produkcyjnych, rejestrowaniu wykona-
nia produkcji, zgłaszaniu do fakturowa-
nia oraz sporządzaniu sprawozdań do 
jednostki naczelnej wówczas Elektrim 
[wcześniej Megadex]. 

To było zarówno niesamowite, jak 
i bardzo odpowiedzialne zajęcie dla 
liczącej 23 lata osoby. RAFAKO w tym 
czasie produkowało kotły miedzy in-
nymi dla: El. Opole, El. Bełchatów, a dla 
zagranicznych odbiorców El. Nicola Te-
sla w [byłej] Jugosławii, czy El. Yatagan 

rozmawiały karolina kubica-kamińska, katarzyna naczyńska

Rozmowa z Panią Ewą Wyrostek obchodzącą jubileusz 
35 lat nieprzerwanej pracy w RAFAKO

35 lEcIa
Gdy zaczynała pracę w raFaKO był rOK 1978:

• Nowy Dyrektor Naczelny Kazimierz Kucia zastąpił 

odchodzącego Henryka Wojcieszyna

• Utworzenie Kombinatu Produkcji Kotłów i Urządzeń 

Kotłowych RAFAKO

pracy w raFako

jubileusz

35

Dużym wydarzeniem dla zakładu było powołanie 

w 1978 roku Kombinatu Produkcji Kotłów i Urządzeń 

Kotłowych RAFAKO – wszystkie fabryki z branży kotłowej 

mieszczące się w granicach woj. katowickiego zostały 

podporządkowane RAFAKO. Podlegało nam Centralne 

Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach (500 

osób), Fabryka Palenisk Mechanicznych w Mikołowie 

(ponad 1000 osób), Fabryka Kotłów Przemysłowych 

w Sosnowcu, Zakłady Budowy Kotłów Katowice-Ochojec, 

Gliwicka Fabryka Konstrukcji Stalowych. Powstała nowa 

hala membran w FAKOP-ie, w FAPAM-ie zlikwidowaliśmy 

dwie szkodliwe dla otoczenia odlewnie. Był to bardzo 

intensywny okres.

Weszliśmy na rynki eksportowe: na Węgry, do Finlandii, 

Indii, ale głównym rynkiem była Jugosławia (ok. 30% 

energetyki tego kraju bazowało na polskich dostawach), 

gdzie postawiliśmy najwyższy w Europie kocioł na 

węgiel brunatny (ponad 104 m) do bloku 600 MW. To 

było olbrzymie przedsięwzięcie krajowego przemysłu – 

wspominał Henryk Pohl, były Dyrektor Naczelny RAFAKO.

w Turcji. Liczenie danych w zakresie 
ilości [waga] i wartości odbywało się na 
maszynach liczących tzw. sumatorach. 
Gdzieniegdzie pojawiały się już kalkula-
tory zasilane na prąd. 

Obecnie pracuję w dziale Projektów 
Zagranicznych [BX]; prowadzę obsługę 
finansową projektów. Opracowuję bu-
dżety dla poszczególnych projektów 
zagranicznych, kontroluję koszty i od-
chylenia, i wyliczam wynik rentowności 
projektu w ścisłej współpracy z kierow-
nikami projektów. 

Poza satysfakcją zawodową mam do 
RAFAKO sentyment z jeszcze jednego po-
wodu. Tu poznałam męża. Pracowaliśmy 
w jednym dziale, ja w części planistycz-
nej a on opracowywał kalkulacje na po-
szczególne wyroby wykonywane przez 
zakład. Mam 2 synów i ogromną nadzie-
ję, że choć jeden z nich będzie pracował 
w RAFAKO, bo praca tutaj to prawdziwa 
radość i przyjemność. RAFAKO to duży 
zakład, wspaniale przygotowany z prze-
pięknymi biurami. Zakład bardzo dba 
o pracownika, czego dowodem są takie 
imprezy, jak dzisiejszy Dzień Energetyka. 

dwa dni po rozmowie z panią Ewą 
dostałam od niej maila:

Przy okazji rozmowy z Panią zanurzyłam 
się we wspomnienia czasów, które minęły. 
Obejrzałam ponownie zdjęcia z tamtych lat. 
Niestety nie są one najlepszej jakości. Niektó-
re już wyblakły, a inne są niewyraźne. Ale wi-
dać na nich radość i zgraną grupę. Wiekowo 
byliśmy nieco zróżnicowani mieliśmy jednak 
wspólny język, nadawaliśmy na tych samych 
falach. Lubiliśmy się nawzajem, a smaczku 
dodawały osoby, które charakteryzowały się 
dobrym, zdrowym dowcipem. Nieraz wcho-
dził kierownik z marsowa miną i nas stawiał 

do pionu :) Lubiliśmy się spotykać w wolnych 
chwilach, a także wspólnie wyjeżdżać na jed-
nodniowe wypady poza Racibórz. Dwóch ko-
legów ze zdjęcia, które przesyłam, nie ma już 
niestety miedzy nami. Niektórzy już nie pra-
cują w RAFAKO, w firmie pozostały dwie oso-
by. Chyba starzeję się i czas już na emeryturę. 

Pani Ewo! O emeryturze w przypadku 
osoby tak młodej duchem, pełnej opty-
mizmu i dobrej energii raczej nie może 
być mowy. Jest jeszcze Pani bardzo po-
trzebna RAFAKO. Serdecznie dziękuję za 
poświęcony czas, spotkanie i rozmowę.

Karolina Kubica-Kamińska

Jerzy Pistelok, Wiesiek Urbiński, Wandzia Sobol, Ewa Wyrostek, Jan Uciakowski, Stanisław Wyrostek 
i w pierwszym rzędzie Edek Dymowski

Pani Ewa z mężem podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Energetyka 2013

Na zdjęciu od lewj: Dorota Lewicka,Ewa Wyrostek, Bożena Drużkowska, Kornelia Bartyzel, Aniela Pieruszka, Paweł Front, Jerzy Hirsz, Krzysztot Drozd, Władysław Antoniuk
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Kornelia BaRTyzEl

Urszula BunIo

Alina dEMIdES

Bożena dRuŻKoWSKa

Maria KućMa

Dorota lEWIcKa

Aniela pIERuSzKa

Renata STadnIK

Krystyna SzpunaR

Jadwiga WIązEK

Ewa WyRoSTEK

Andrzej aFFa

Władysław anTonIuK

Grzegorz BIERnaT

Kazimierz BoCzula

Bogusław Buda

Waldemar ByToMSKI

Stanisław dąBEK

Krzysztof dRozd

Paweł fRonT

Marek Górny

Lesław Gromala

Jan Gułaj

Jerzy HIRSz

Marian jESzKa

Jerzy jędRzEjEWSKI

Adam JurCzyk

Lech KopEć

Andrzej KozłoWSKI

Krystian KRauTWuRST

Jerzy lIS

Andrzej MadalIńSKI

Norbert MalEjKa

Krzysztof MaTySEK

Jan MIKa

Marian MolEnda

Rajnard nEudEKER

Andrzej nIKlEWIcz

Mieczysław onufSzaK

Adam pałczyńSKI

Ryszard papRoTny

Krzysztof paSzEnda

Gerard paTER

Manfred pIEcHula

Stefan PlauGo

Andrzej roGaCz

Maciej SoWIńSKI

Rajmund STopa

Zbigniew SuRTEl

Andrzej TEluK

Tadeusz WaSzKIElEWIcz

Tomasz WęGoRoWSKI

Jan WIEcHa

Jan WodzyńSKI

Jerzy WojcIEcHoWSKI

Tadeusz WojcIEcHoWSKI

Andrzej Woźny

Stefan zapoToczny

jubileusz

30 lEcIa
pracy w raFako

30

Gdy zaczynali pracę w raFaKO był rOK 1983:

• Powrót nazwy: Raciborska Fabryka Kotłów

Początek lat 80. był wyjątkowym okresem dla fabryki, 

dlatego że cały skład dyrekcji był rodzimy, wychowany 

tutaj od młodych lat, tu zdobywaliśmy ostrogi fachowe, 

znaliśmy zakład jak własną kieszeń; był to zespół 

przyjacielski – jeden drugiemu pomagał, a nie podkładał 

nogi: Henryk Pohl był dyrektorem naczelnym, ja – jego 

pierwszym zastępcą, Władysław Essler – dyrektorem 

ds. handlowych, Edward Ćwik – dyrektorem ds. 

ekonomicznych, Janusz Maroń – dyrektorem ds. 

pracowniczych, inż. Teodor Pawlas – dyrektorem ds. 

produkcji – wspominał Tadeusz Karski.

Jerzy HoSzycKI

Jerzy juzEK

Stanisław koWalCzyk

Krzysztof KunIK

Roman maCul

Andrzej mak

Roman MoSyRSz

Andrzej pIaSEcKI

Grzegorz pIWoWaRczyK

Marek popadIaK

Janusz RydzaK

Andrzej SEEMan

Zbigniew SzEWczuK

Piotr TuMulKa

Krzysztof WIEczoREK

Marek WojcIESzaK

Grażyna CyruPa

Hanna dąBKIEWIcz

Jolanta Faryna

Jolanta GÓREczna

Ewa MadalIńSKa

Maria MaKulIK

Janina MałyS

Beata MaRySzczaK

Stanisław adaMoWIcz

Romuald BIEGun

Grzegorz BulEnda

Bernard cIęŻKoWSKI

Andrzej Czarnul

Marek dancEWIcz

Janusz GaRGulIńSKI

Czesław HERBa

Krystian HERBER
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25 lEcIa
Gdy zaczynali pracę w raFaKO był rOK 1988:

• Nowy Dyrektor Naczelny Tadeusz Ekiert zastąpił 

odchodzącego Henryka Pohla

• Produkcja stabilizatorów ciśnienia m.in. dla elektrowni 

jądrowych w NRD oraz Czechosłowacji

• Produkcja wytwornic pary dla polskiej energetyki 

jądrowej

pracy w raFako

jubileusz

25

Gdy przekazywałem Biuro Konstrukcyjne następcy 

w 1988 roku, było tam 240 osób. Do tego 100 osób 

w Biurze Technologicznym i ponad 100 w kontroli 

technicznej. To było największe biuro przyzakładowe, 

to była baza naszych osiągnięć – wspomina Henryk Pohl, 
były Dyrektor Naczelny RAFAKO.

Izabela dEMBSKa

Janina dudacy

Teresa dyRcz

Janina lIpIńSKa

Ewa noSol

Halina pyRET

Wanda SolTES

Aleksandra STucHły-pETKa

Barbara SWaczyna

Dariusz BESz

Janusz BRaunER

Mirosław BRzoSTEK

Jacek cIElEcKI

Adam cIEślIK

Jarosław cIEślIK

Grzegorz daMaSIEWIcz

Władysław doczuMIńSKI

Piotr dzIEdzIocH

Hubert fojcIK

Joachim fojTzIK

Janusz GładySz

Bogdan GRonoWIcz

Roman GRzESIczEK

Edmund HaRnaSz

Dariusz HEndRyKS

Zdzisław IGIElSKI

Mirosław jaSITa

Sławomir karCz

Rajmund KElnER

Tadeusz KocIołEK

Zbigniew koCzWara

Zbigniew KoladczuK

Sławomir KołEcKI

Roman KRaSEK 

Piotr KRETEK

Zygmunt kura

Mirosław lacHoWIcz

Tomasz loREnToWIcz

Romuald maly

Mirosław MIKołajczyK

Piotr MInKIna

Dariusz MoSIńSKI

Andrzej MRozEK

Andrzej MySzaKoWSKI

Bogdan nIESTRÓj

Lech paWlISz

Mirosław pIWoWaRczyK

Adam pRocEK

Grzegorz pSoTa

Piotr pyRET

Bogdan RęBISz

Dariusz SMolEń

Bernard STRoKa

Stefan STRzEduła

Tomasz uRBanEK

Wojciech WalKoWIcz

Andrzej WanaT

Dariusz WIEczoREK

Piotr Wolny

Jarosław WÓjcIcKI

Józef zyGMunT

Marianna TRyBuś 

Henryka WIEncEK 

Joachim adaMIEc 

Stanisław BąBKa 

Jan BzuMoWSKI 

Bogusław ChaBura 

Ryszard cIEślIK 

Józef dRuŻKoWSKI 

Jerzy GIlGa 

Teodor hruBy 

Ryszard koWalCzyk 

Marian klon

Franciszek kuBala 

Tadeusz KuBaS 

Wiesław KucIa 

Zbigniew łaBInoWIcz 

Kazimierz MacHoWSKI 

Zbigniew MałEK

Zbigniew paWłoWSKI

Edward RolIńSKI

Leon SaWIna

Wiesław SKRzynIaRz

Franciszek SocHIERa 

Jan STaRzEc 

Czesław STępnIK 

Marian TuREK 

Stanisław TylKa 

Piotr ulanIcKI 

Henryk WEISER 

Tadeusz zalEWSKI 

Eugeniusz zalEWSKI 

Marian zyGMunT 

Józef Żyła

uznanie i wdzięczność 
Dzień Energetyka był jak co roku okazją do wyrażenia naszego uznania i podziękowań 
Pracownikom, którzy w roku poprzednim i bieżącym przeszli lub w najbliższych 
tygodniach przejdą na emeryturę. Dziękujemy i obiecujemy, że nie zmarnujemy wysiłku, 
który włożyliście w budowanie sukcesu RAFAKO.

* * *

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Gilga, Marian Klon, Józef Drużkowski, Zbigniew Łambinowicz
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do SzyMocIc, gdzie odbyła się na-
sza impreza, Gości przywoziły z Raciborza 
specjalne autobusy. O godz. 14.00 przy-
witała nas walcem nad „Pięknym modrym 
Dunajem” zakładowa orkiestra RAFAKO.

W ośrodku na terenie którego odbył 
się piknik do naszej dyspozycji udostęp-
niono boisko do siatkówki plażowej na 
którym rozegrano turniej o Puchar Pre-
zesa RAFAKO SA.

Pod opieką doświadczonych instruk-
torów można było przejechać się bryczką, 
wierzchowcem lub kucykiem. 

Powodzeniem cieszyły się kajaki i ro-
werki wodne, którymi można było po-
pływać. Uczestników kusił basen, jednak 
na przeszkodzie kąpieli stanęła figlarna 
pogoda. 

Niesamowite ilości pozytywnych 
wrażeń przysporzyło uczestnikom Pik-
niku korzystanie z parku linowego. Przy 
pomocy instruktora, który zapewniał 

* * *

wielki Piknik 

Tradycyjnie, jak co roku, w ramach Dnia Energetyka został zorganizowany „Wielki 
Piknik Rodzinny” – otwarta impreza plenerowa dla wszystkich Pracowników RAFAKO, 
ich rodzin i przyjaciół firmy. W tym roku bawiliśmy się 31 sierpnia pod hasłem „Dobro 
powraca”.

fotorelacja
RodzInny

profesjonalny sprzęt: kaski i szelki alpini-
styczne, dzieci i dorośli pokonywali prze-
szkody tyrolskie i zjazdy.

Podczas pikniku organizatorzy zadbali 
o świetną zabawę dla dzieci gwarantując 
im moc rozrywek. Były dmuchańce, wy-
stępy dziecięcych zespołów tanecznych, 
animacje i malowanie twarzy.

W ramach programu artystycznego 
wystąpili dla dzieci: „Bajtel” z Zawady 
Książęcej – mażoretki „ARABESKA”, 
zespół tańców folklorystycznych „Łęż-

W ramach programu artystycznego wystąpili dla dzieci: „Bajtel” 
z Zawady Książęcej – mażoretki „ARABESKA”, zespół tańców folk-
lorystycznych „Łężczok”, oraz Bahamas, a dla dorosłych: Kabaret 
Masztalskich, Damian Holecki z zespołem, Joanna Bartel, Karpo-
wicz Family. 

czok”, oraz Bahamas, a dla dorosłych: 
Kabaret Masztalskich, Damian Holecki 
z zespołem, Joanna Bartel, Karpowicz 
Family.

Skosztować można było raciborskie-
go piwa i pysznej kuchni. Uczestnikom 
serwowano golonkę, grillowane piersi 
z kurczaka, kiełbasę, żurek oraz gro-
chówkę.

Zabawa była doskonała i trwała do 
późnej nocy. Ostatni autobus odjechał 
przed godziną 24.
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SzyMocIcE – basen… Jako dziec-
ko przesiadywałam tutaj do późnych 
godzin wieczornych… Pływanie, spa-
cery po lesie, kajaki, festyny, karuzela… 
a teraz przywiozłam tu swoje dzieci. Dla 
mnie to miejsce ma swój specjalny urok, 
bo to właśnie moje dzieciństwo.

Figlarna pogoda przywitała nas desz-
czowo. Na szczęście zaraz po obfitym 

tekst Ewa jErnas

Ogrom atrakcji wprawiał najmłodszych uczestników 
w niemałe zakłopotanie… od czego zacząć, bo 
chciałoby się spróbować wszystkiego po troszeczkę, 
a może i nawet po większą troszeczkę. Stojąc w pobliżu 
ogromnego namiotu, rozejrzałam się w koło i… 
doszłam do wniosku, że spędzimy tu parę pięknych 
i niezapomnianych godzin.

podlaniu otaczającej zieleni, zza chmur 
wyjrzało słońce. 

Ogrom atrakcji wprawiał najmłod-
szych uczestników w niemałe zakłopota-
nie… od czego zacząć, bo chciałoby się 
spróbować wszystkiego po troszeczkę, 
a może i nawet po większą troszeczkę. 
Stojąc w pobliżu ogromnego namiotu, 
rozejrzałam się w koło i… doszłam do 

wniosku, że spędzimy tu parę pięknych 
i niezapomnianych godzin.

Na początek rozgrzewka na trampo-
linie i wszystkich możliwych dmucha-
nych obiektach podrzucających w górę. 
A w górze, nad naszymi głowami za-
bezpieczony po czubek głowy osobnik 
pędzący wzdłuż liny (czyli osoba korzy-
stająca z atrakcji parku linowego). Tuż 

obok nas dzielnie podąża kucyk z małym 
pasażerem na grzbiecie. W oddali widać 
bryczkę i watę cukrową. Wata cukrowa 
wygrała, potem lody, pyszna golonka 
i kiełbaska, parę łyków soczku i trzeba le-
cieć dalej, bo dzieci nam uciekają. Sznur 
maluchów w rytm wesołej muzyki podą-
ża za wielka maskotką puchatka i moich 
dzieci nie mogło tam zabraknąć. 

Zabawa była przednia, dzieciaki za-
chwycone, wyskakane, wytańczone, 
wyśpiewane, wykarmione i wykoń-
czone. Gdyby pogoda bardziej się spi-
sała to pewnie można by było jeszcze 
dodać… wykąpane :)

Zabawa była przednia, dzie-
ciaki zachwycone, wyskakane, 
wytańczone, wyśpiewane, 
wykarmione i wykończone.

Energetyka

Piknik rodzinny

Dnia
z okazji
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na WydaRzEnIE zjechali się arty-
ści z całej Polski a nawet spoza jej granic. 
Pojawili się m.in. Marek Włodarczyk (komi-
sarz Adam Zawada z „Kryminalnych”), An-
drzej Niemirski (Bogdan z serialu „Pierwsza 
Miłość”) czy Agnieszka Wielgosz (Malwina 
Florek, „Pierwsza Miłość”). W tym roku, 
rozszerzono wachlarz dyscyplin – akto-
rzy mogli rywalizowali w skokach przez 

* * *

W tym samym terminie, gdy świętowaliśmy w Szymocicach Dzień Energetyka, na 
terenie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Lewada” już XVI-ty raz odbyły się Mistrzostwa 
Gwiazd Art Cup. Tradycyjnie już RAFAKO było sponsorem imprezy. Zawody, które 
odbyły się w położonym pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem a Raciborzem Zakrzowie, 
podziwiała wielotysięczna publiczność.

przeszkody, powożeniu, ujeżdżeniu oraz 
western riding. 

Podczas Art Cup 2013 artyści konkuro-
wali między sobą także w konkursie ku-
linarnym „Gotuj z Gwiazdą po opolsku”, 
gdzie ich orężem nie było już siodło czy 
lejce, ale umiejętności kulinarne. Konkurs 
poprowadził Karol Strasburger przy gorą-
cym dopingu publiczności.

W tegorocznych zawodach, zwycięzcą 
w dyscyplinie ujeżdżenia został Mariusz 
Krzemiński, deklasując rywali. W western 
riding, pierwsze miejsce zdobył Michał 
Malinowski. W skokach, najlepszy oka-
zał się Maciej Florek, a w powożeniu, 
drużyna Karola Strasburgera oraz Marka 
Torzewskiego.

MiSTrZoSTwa GwiaZd 

nasze działania na rzecz społeczności lokalnej
aRT cup 2013

W tegorocznych zawodach, zwycięzcą w dyscyplinie ujeżdżenia został Mariusz 
Krzemiński, deklasując rywali. W western riding, pierwsze miejsce zdobył Michał 
Malinowski. W skokach, najlepszy okazał się Maciej Florek, a w powożeniu, 
drużyna Karola Strasburgera oraz Marka Torzewskiego.

Grupa PBG  | biuletyn ogniwo | dodatek specjalny 
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doBREj zaBaWIE towarzyszył 
szczytny cel. Udowodniliśmy, że my, Ra-
fakowcy, nie zapominamy o potrzebują-
cych. Przez kilka godzin 6 wolontariuszy 
RAFAKO kwestowało na terenie ośrodka 
Szymocice. Wyposażeni w specjalnie przy-
gotowane puszki i imienne identyfikatory 
prowadzili akcję wśród bawiących się na 
pikniku Gości. Nikomu nie przeszkadzała 
płatająca figle pogoda.

Dzięki hojności pracowników i przyja-
ciół RAFAKO udało nam się zebrać kwotę: 
3 308,04 zł w tym 3 008,04 zł w gotówce 
z puszek oraz 300 zł wpłat na rachunek 
bankowy. 

Wynik jest znakomity biorąc pod uwagę, 
że to pierwsza tego rodzaju akcja przez nas 
przeprowadzona. Zebrana kwota zostanie 
podzielona pomiędzy czworo chorych 
dzieci pracowników RAFAKO, których ro-
dzice wypełnili wnioski o pomoc, opisując 
trudną historię swoich dzieci.

Wszystkim którzy chcą dalej wpierać 
dotknięte przez chorobę dzieci Rafakow-
ców podajemy numer konta na które 
można dokonywać wpłat:

fundacji pBG, BRE Bank 

nr 03114011240000590940001005

z dopiskiem zbiórka na rzecz chorych 
dzieci Pracowników RAFAKO

Zebrane pieniądze będziemy dzielić 
według potrzeb i informować Was o tym 
na łamach Ogniwa.

Wsparcie dzieci potrzebujących po-
mocy nie byłoby bez Was możliwe. 
Bardzo dziękujemy za każdą złotówkę, 
która trafiła do puszki z napisem „Dobro 
powraca” oraz za wpłaty na specjalnie 
wydzielone subkonto.

Pracownicy Biura Marketingu, Biura Personal-
nego oraz  Związki Zawodowe RAFAKO SA.

Przy okazji obchodów święta Dnia Energetyka, podczas 
Pikniku Rodzinnego, przeprowadziliśmy zbiórkę na 
rzecz chorych dzieci naszych pracowników. Akcję 
pod hasłem „Dobro powraca” zorganizowało Biuro 
Marketingu, Biuro Personalne i Związki Zawodowe 
RAFAKO, przy wsparciu Fundacji PBG.

doBRo

Wolontariat pracowniczy
PoWraCa

* * *

Fundacji PBG, BRE Bank 
nr 03114011240000590940001005
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Redakcja: Spotykamy się dzisiaj podczas 
wyjątkowej uroczystości. Proszę pozwo-
lić, że na wstępie pogratulujemy Panu 
pięknego jubileuszu. 35 lat nieprzerwa-
nej pracy w jednym zakładzie to rzecz 
wyjątkowa.

Maciej Sowiński: Bardzo dziękuję. To 
dla mnie ogromna przyjemność brać 
udział w dzisiejszej uroczystości. Już 
po raz trzeci jestem obecny jako jubilat 
na Gali z okazji obchodów Dnia Energety-
ka, a dwa lata temu zostałem odznaczony 
Odznaką Zasłużony dla RAFAKO.

Redakcja: I pewnie tak, jak pozosta-
li Jubilaci, powie Pan, że lata spędzone 
w RAFAKO minęły szybko.

Maciej Sowiński: Nawet się nie obej-
rzałem… Pracę tutaj zaczynałem w 1978 
roku. Wiele lat przepracowałem na sta-
nowisku mistrza do spraw adaptacji mło-
dych pracowników. 

Redakcja: Proszę nam zdradzić na 
czym polegała Pana praca.

Kluczem do sukcesu RAFAKO było to, co w społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR), nazywane jest LIFE-WORK BALANCE, czyli umiejętne łączenie życia zawodowego 
z życiem prywatnym oraz integracja załogi. O takich działaniach podejmowanych 
przez RAFAKO opowiedział nam Maciej Sowiński, obchodzący w tym roku 35-lecie 
nieprzerwanej pracy w RAFAKO.

Maciej Sowiński: Koniec lat 70. to były 
ciężkie czasy, było trudno o nowego 
pracownika. Utworzono to stanowisko 
w celu objęcia w okresie próbnym mło-
dych pracowników po szkołach – od 
zasadniczych po wyższe, wszechstronną 
opieką – stworzenie przyjaznych miejsc 
pracy, przydzielenie opiekunów w po-
czątkowym okresie pracy, objęcie syste-
mem szkoleń podnoszących kwalifikacje. 
To stanowisko funkcjonowało w ramach 
Pracowni Analiz Społecznych.

Redakcja: Co powodowało, że potra-
filiście namówić ludzi, by chcieli przyje-
chać z drugiego końca Polski do pracy 
w RAFAKO?

Maciej Sowiński: Proponowaliśmy sta-
bilną, z perspektywami pracę i mieszkanie. 
Każdy kto zaczynał pracę po paru miesią-
cach dostawał wtedy mieszkanie. Funk-
cjonował bogaty program działalności 
„po godzinach” w obiektach kulturalno – 
sportowych będących własnością RAFAKO.

Redakcja: Można powiedzieć, że RA-
FAKO zapewniało swoim pracownikom 
doskonały start.

Maciej Sowiński: Tak, zakład od za-
wsze bardzo pomagał załodze. Ale także 
rodzinom Rafakowców. Opiekowaliśmy 
się dziećmi pracowników. Przebywały 
na koloniach, półkoloniach i obozach 
w okolicach Kłodzka, w Szczawnie-Zdro-
ju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Borkowie 
na Kaszubach, Józefowie koło Warszawy. 
Był Klub Fabryczny z pracowniami: mo-
delarską, fotograficzną, muzyczną, była 
biblioteka i sala wystaw, funkcjonowały 
Koła Filatelistyczne i Numizmatyczne. 
Wreszcie była Hala Sportowa i boisko do 
piłki nożnej wraz z bieżniami. Wszystko 
to powodowało, że praca w RAFAKO była 
bardzo pożądana i nikt nie mógł powie-
dzieć złego słowa o zakładzie. 

Redakcja: Która z wymienionych przez 
Pana inicjatyw cieszyła się największym 
powodzeniem wśród pracowników?

Maciej Sowiński: Spośród wielu form, 
podam dwa przykłady. Pierwszy to im-
prezy karnawałowe organizowane przez 
RAFAKO. To były najlepsze zabawy w oko-
licy. Nie było łatwo się na nie dostać. 
O przyznaniu miejsca decydowały zapisy 
na wydziałach, proporcjonalnie dzieliło 
się miejscówki a potem jeszcze robiło się 
losowanie. Bale cieszyły się tak ogrom-
nym zainteresowaniem, że z czasem poza 
weekendami zaczęliśmy je dodatkowo 
organizować także w środy. Podobnie 
było z corocznym Balem Sylwestrowym 
w Hali Sportowej na ponad sto par. Dru-
gą imprezą, którą z sentymentem wspo-
minam była Ogólnopolska Spartakiada 
Energetyków zorganizowana przez RAFA-
KO. Musieliśmy w tym celu wykorzystać 
wszystkie sale gimnastyczne i ośrodki 
sportowe na terenie Raciborza. To było 
wręcz niesamowite, że przy takich skrom-
nych środkach jakie mieliśmy, bez telefo-
nów komórkowych i takiej komunikacji 

jaką mamy teraz, udało się zorganizować 
taką wielką imprezę. 

Redakcja: Czy wszystko to, o czym Pan 
z tak wielkim entuzjazmem opowiada, 
ma swój ciąg dalszy? 

Maciej Sowiński: Część inicjatyw 
to już historia. Jednak od wielu, wielu 
lat RAFAKO organizuje corocznie Dzień 
Energetyka i Pikniki Rodzinne. To świetna 
okazja do integracji załogi i jednocześnie 
spędzenia czasu z rodziną. Robimy paczki 
dla dzieci z okazji świąt. Dalej wspieramy 
pozazawodowe pasje pracowników i ich 
zainteresowania sportowe. Mamy za-
kładową orkiestrę, opiekę medyczną na 
terenie firmy, radiowęzeł i gazetkę. Czasy 
się zmieniły, ale integracja jest nadal tak 
samo ważna. To ogromnie cieszy.

Redakcja: Wszystko wskazuje na to, 
że gdyby określenie odpowiedzialnego 
biznesu (CSR) nie istniało, trzeba by było 
je stworzyć na potrzeby RAFAKO :) Dzię-
kujemy serdecznie za rozmowę!

* * * 

co w raFako było od zawsze
cSR czyli to, 

Na zdjęciu: Maciej Sowiński podczas jubileuszu 35-lecia pracy w RAFAKO

Coroczna impreza pieczenia ziemniaka, lata 60.

Mikołajki w Pałacyku RAFAKO, rok 1968
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SpÓłKa pBG etap budowania stra-
tegii CSR ma już za sobą. Inwentary-
zację działań CSR przeprowadziliśmy 
w 2010 roku. Zewnętrzni eksperci do-
cenili podejmowane przez nas dzia-
łania: w roku 2011 i 2012 znaleźliśmy 
się w RESPECT Index, czyli w gronie 22 
giełdowych spółek odpowiedzialnych 
społecznie. Swoją wiedzą i doświadcze-
nie z zakresu CSR chcieliśmy przekazać 
pracownikom RAFAKO. W tym celu zor-
ganizowane zostało 3-dniowe spotkanie 
korporacyjnego zespołu ds. CSR.

Podczas spotkania przekonaliśmy się, 
że zespół ds. CSR z RAFAKO (z koordyna-
torem Grzegorzem Rabczukiem na cze-
le), wykonał już ogromną pracę: zebrał 
i opisał wszystkie działania społecznie 
odpowiedzialne. Ich katalog jest napraw-
dę imponujący! Szkoda takie informacje 
rezerwować tylko dla siebie. 

Teraz przed „Rafakowcami” kolejna 
część zadania. Budowa strategii CSR, wy-
bór flagowych projektów i odpowiedź na 

pytanie, które z prowadzonych działań od-
powiedzialnych społecznie mogą wzmoc-
nić realizację celów biznesowych firmy. 

Z całej siły trzymamy kciuki, za powo-
dzenie prac zespołu ds. CSR w RAFAKO. 
Mamy pewność, że dzięki wykonanej 
przez Was pracy, uda się wprowadzić 
RAFAKO do RESPECT Index-u.

Anna Zembaty-Łęska, RAFAKO:

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – 
CSR w Grupie PBG i w RAFAKO to proble-
matyka, nad którą debatowaliśmy 
pełne trzy dni. Było to spotkanie ważne 
i potrzebne wszystkim uczestnikom. Po 
pierwsze po to, by wymienić poglądy 
i nasze doświadczenia związane z po-
strzeganiem, rozumieniem i kreowaniem 
działań mających swój CSR-owy wymiar. 
Po drugie, by ocenić jak dotychczasowe 
działania RAFAKO wpisują się w strategię 
Grupy PBG. 

Po trzecie – aby zastanowić się, ja-
kie cele i jakie działania wprowadzimy 

w tworzoną strategię CSR jako projekty 
flagowe.

Zanim doszło do naszego wspólnego 
spotkania, we własnym gronie doko-
naliśmy swego rodzaju inwentaryzacji 
różnych działań prowadzonych przez 
RAFAKO w wielu obszarach, a wiążących 
się ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. 

W trakcie pobytu w Raciborzu, nasi 
Goście zwiedzili firmę. W trakcie zwie-
dzania zakładu mogliśmy zaprezentować 
szereg oryginalnych i ciekawych rozwią-
zań oraz wdrożeń z różnych dziedzin. 

Biorący udział w spotkaniu otrzymali 
zadanie podzielenia się refleksją dotyczą-
cą tego, czym dla każdego z nas jest „spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu”.

Dla mnie osobiście, „społeczna od-
powiedzialność biznesu” zawsze spro-
wadzać się będzie w swej istocie do 
ODPOWIEDZIALNOŚCI. Odpowiedzialno-
ści wynikającej ze świadomości tego, co 
czynimy oraz wiedzy o tym, w jakim celu.

W dniach od 3 do 5 lipca br. miał miejsce cykl spotkań pracowników PBG i RAFAKO. 
Podczas licznych dyskusji panelowych przeplatanych prezentacjami, dzieliliśmy 
się wiedzą i dobrymi praktykami dotyczącymi środowiska, spraw pracowniczych, 
otoczenia biznesowego i społeczności lokalnej. Celem spotkań była wymiana 
doświadczeń oraz wypracowanie spójnej strategii CSR. RAFAKO działania CSR-owe 
prowadzi nie od dziś. Nadszedł czas by się nimi pochwalić!

spotkanie korporacyjnego zespołu ds. CSR

cIąGły

Działając odpowiedzialnie, przewidu-
jemy rezultaty i konsekwencje towarzy-
szące podjętym działaniom – także te 
negatywne.

Społecznie odpowiedzialny biznes 
zawsze będzie „spoglądać w przyszłość”. 
Tą krótką refleksję chciałam zakończyć 
słowami, które napisał Antonie de Saint-

-Exupery: „Pozostajesz na zawsze odpo-
wiedzialny za to, co oswoiłeś”.

Jarosław Polus, PBG:

Podczas spotkania dzieliliśmy się do-
świadczeniami i informacjami o działal-
ności naszych firm. Ponadto mieliśmy 
okazję zwiedzić wszystkie obiekty 
RAFAKO, począwszy od pokaźnych biur 
projektowych (blisko 300 osób pracu-

jących na kilku piętrach), poprzez hale 
produkcyjne, których wielkość mie-
rzona jest w  hektarach, szkołę przy-
zakładową przyuczającą do zawodu 
spawacza, na nowoczesnej serwerowni 
skończywszy. 

Prezentowane w ciągu 3 dni tematy 
były przedstawiane w ujęciu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu poprzez 
pokazanie dobrych praktyk w obszarze 
ochrony środowiska, relacji z pracowni-
kami, społecznością lokalną, oraz oto-

śWIadoMy RozWÓj

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – CSR w Grupie PBG 
i w RAFAKO to problematyka, nad którą debatowaliśmy pełne 
trzy dni. Było to spotkanie ważne i potrzebne wszystkim uczest-
nikom. Po pierwsze po to, by wymienić poglądy i nasze doświad-
czenia związane z postrzeganiem, rozumieniem i kreowaniem 
działań mających swój CSR-owy wymiar. Po drugie, by ocenić 
jak dotychczasowe działania RAFAKO wpisują się w strategię 
Grupy PBG. 

opracowanie  karolina kubica-kamińska pbg sa
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czeniem biznesowym. W obszar relacji 
z pracownikami wpisuje się m.in. bezpie-
czeństwo i higiena pracy, o której słów 

„kilka” poniżej. 
W RAFAKO na uwagę zasługuje elek-

troniczny system dostępu osób do po-
szczególnych pomieszczeń, który ma 
wiele zastosowań – nie tylko jako swo-
isty klucz do otwierania drzwi. Pozwala 
na ewidencję czasu pracy, która jest au-
tomatycznie powiązana z naliczaniem 
wynagrodzeń. Także z punktu widzenia 
konieczności ewakuacji osób z budynku, 
system jest bardzo przydatnym rozwią-
zaniem. 

W halach produkcyjnych również 
znajdziemy „propracownicze” rozwiąza-
nia, poprawiające bezpieczeństwo pracy. 
Przykładem jest stosowanie stałych ogro-
dzeń o wysokości ok. 2 metrów wokół 
powierzchni, na których praca, przy za-
stosowaniu klasycznych barierek ochron-
nych, jest kwalifikowana jako praca na 
wysokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
zdecydowanie poprawiono bezpieczeń-
stwo pracy, a ponadto można do pracy 
dopuścić nawet osoby bez zdolności do 
pracy na wysokości.

W halach zwraca uwagę duża ilość 
suwnic. Obsługują je wyłącznie kobiety, 
które bardzo dobrze sprawdzają się jako 
operatorzy – są precyzyjne i cierpliwe.

W ramach przyuczania do zawodu 
w firmie RAFAKO zatrudnionych jest 
ok. 180 pracowników młodocianych, co 
z punktu widzenia wymagań bhp jest 
nie lada wyzwaniem. Przepisy nakładają 
bowiem na pracodawcę szereg dodatko-

wych obostrzeń, by móc dopuścić takie 
osoby do pracy. 

Przytoczone powyżej przykłady to za-
ledwie namiastka organizacji pracy, któ-
ra w dużej firmie o profilu produkcyjnym 
bardzo różni się od organizacji pracy 
w firmie usługowej.

Adam Górnicki, RAFAKO:

Przeprowadzony w dniach 3-5 lipca cykl 
spotkań pracowników PBG i RAFAKO 
okazał się w moim odczuciu bardzo cen-
ną i przydatną platformą do wymiany 
doświadczeń obu firm w  zakresie CSR. 
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
jest niezwykle istotne szczególnie w tym 
momencie, w którym stoją przed naszą 
firmą coraz większe wyzwania związane 
z realizacją dużych przedsięwzięć bizne-
sowych do tej pory nie spotykanych na 
taką skalę w RAFAKO. Tym bardziej cieszy 
nas możliwość skorzystania z doświad-
czeń PBG w zakresie tworzenia i realizacji 
strategii CSR. 

W trakcie spotkań również nasz Zespół 
ds. CSR w RAFAKO miał okazję przedsta-
wić różne ciekawe inicjatywy i działania 
prowadzone w  naszej firmie z zakresu 
CSR. Wydaje mi się, że w ten sposób 
wszyscy uczestnicy wspomnianych spo-
tkań mogli się wiele od siebie nawza-
jem nauczyć, a korzyści z tego płynące 
są obopólne i zaprocentują w przyszłości. 

Ewa Jernas, PBG:

Dzisiaj nikt już nas nie pyta, czy chcemy. 
Dzisiaj nikt już nie zastanawia się, czy mu-
simy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy świadomi 

odpowiedzialności za nasze działania, za 
nasze zarządzanie, za nasze środowisko 
naturalne. O tym dyskutowaliśmy pod-
czas panelowych spotkań poświęconych 
różnym aspektom CSR.

Wdrożone przez RAFAKO System Zarzą-
dzania Środowiskowego oraz EMAS i za-
rządzanie zgodne z ich wytycznymi, jest 
dowodem na to, że firma i jej pracownicy 
z pełną świadomością i odpowiedzialno-
ścią podchodzą do tematu zarządzania 
środowiskowego. A to nic innego jak 
świadome dążenie do osiągnięcia równo-
wagi pomiędzy pracownikiem – ochroną 
środowiska – działalnością biznesową. 

W mojej opinii RAFAKO, jej Zarząd 
i Pracownicy od 1998 roku, kiedy to na-
stąpiło usystematyzowanie działań zwią-
zanych z zarządzaniem środowiskowym 
(certyfikacja systemu wg wymagań nor-
my PN-EN ISO 14001) świadomie podej-
mują działania CSR-owe na rzecz ochrony 
środowiska.

Jerzy Kowalik, RAFAKO:

Spotkania dowiodły, że wcześniejsze 
i obecne przedsięwzięcia prowadzone 
w RAFAKO z powodzeniem wpasowują 
się w koncepcję CSR. Ten fakt daje dużo 
satysfakcji.

Rozpoczynając w RAFAKO realizację 
programu automatyzacji procesów pro-
dukcyjnych kierowaliśmy się aspektami 
technicznymi i jakościowymi oraz po-
prawą warunków pracy. Zrealizowano 
zakupy: nowej linii do spawania ekranów 
ścian gazoszczelnych, linię do spawania 
króćców do komór, automaty do spawa-
nia króćców do walczaków, automaty do 
spawania orbitalnego, obrabiarki CNC. 
W najbliższych latach planowana jest 
budowa malarni spełniająca wymogi 
ochrony środowiska. 

Arkadiusz Jankowiak, PBG:

W trakcie spotkania pracownicy spółek 
PBG i RAFAKO przedstawili kilka prezen-

tacji świadczących o wielowymiarowym 
podejściu w swojej działalności, do tema-
tyki Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu (CSR). Jedna z nich – przygotowana 
i przedstawiona przez PBG dotyczyła 
tematyki zapewnienia i kontroli jakości 
na kontrakcie LMG. Ważniejszym punk-
tem wystąpienia było przedstawienie 
złożonego i wieloetapowego procesu 
odbiorowego inwestycji, dzięki któremu 
przy czynnym zaangażowaniu PBG oraz 
Zamawiającego zakończono inwestycję 
3 tygodnie przed końcem terminu kon-
traktowego. Podkreślono również istotę 
i ważność wykorzystania na Projekcie LMG 
metodyk kanonu wiedzy o zarządzaniu 
projektami, zgodnie z PMBOK® Guide. Na 
zakończenie spotkania doszło do krótkiej 
wymiany informacji i doświadczeń w ob-
szarze QA/QC na kontraktach realizowa-
nych przez obie spółki. Był to niewątpliwie 
pożyteczny i potrzebny wstęp do dedyko-
wanego spotkania już stricte w grupie ro-
boczej zajmującej się tą tematyką. 

Grzegorz Rabczuk, RAFAKO:

Odbywający się w RAFAKO cykl spotkań 
w których miałem przyjemność uczest-
niczyć uważam za potrzebną i ciekawą 
inicjatywę. Podczas spotkań z pracowni-
kami PBG mieliśmy okazję do wymiany 
doświadczeń i poglądów na temat tak 
rozległej dziedziny jaką jest CSR.

Przygotowując się do owych spotkań 
mieliśmy również okazję spotkać się 
w kilkunastoosobowej grupie roboczej 
pracowników RAFAKO reprezentujących 
wszystkie obszary działalności Spółki 
i dokonać inwentaryzacji działań pro-
wadzonych w RAFAKO w tematyce CSR. 
Inwentaryzacja ta przerosła nasze ocze-
kiwania, gdyż działań CSR-owych w róż-
nych obszarach działalności RAFAKO było 
bardzo dużo i nikt z obecnych nie zdawał 
sobie do tej pory sprawy jak wiele do-
tychczasowych działań jest działaniami 
właśnie z obszaru CSR. 

Moim zdaniem nie tylko członkowie 
zespołu, ale również większość pracow-
ników wykonując swoje codzienne obo-
wiązki, bądź uczestnicząc w różnego 
rodzaju wydarzeniach organizowanych 
przez naszą firmę, nie zdaje sobie nawet 
sprawy jak wiele z tych aktywności wy-
chodzi poza stricte biznesową działalność 
firmy i wpisuje się właśnie w działalność 
CSR-ową. 

Spotkania takie jak te, w których bra-
liśmy udział oraz płynące z nich wnioski 
i założenia na przyszłość dają właśnie 
świetną możliwość do podnoszenia 
świadomości pracowników w tym tema-
cie, a usystematyzowanie tych działań 
i wpisanie ich w CSR-ową strategię firmy 

oraz pokazanie jak poprzez te działania 
RAFAKO wpływa m.in. na pracowników, 
społeczność lokalną czy środowisko 
naturalne z pewnością przełoży się na 
wymierne korzyści dla Spółki i jej intere-
sariuszy.

Ponadto przy okazji spotkań z pra-
cownikami PBG mieliśmy okazję zwiedzić 
cały teren RAFAKO co z mojej perspekty-
wy było niezmiernie interesujące, gdyż 
była to okazja do wyjścia poza „własne 
biurko” i kompleksowego zapoznania się 
z wszystkimi obszarami działalności na-
szej firmy, jej organizacją, działającymi 
systemami i przede wszystkim pozna-
niem innych pracowników, co z pewno-
ścią ułatwi pracę w przyszłości.

Wdrożone przez RAFAKO System Zarządzania Środowiskowego 
oraz EMAS i zarządzanie zgodne z ich wytycznymi, jest do-
wodem na to, że firma i jej pracownicy z pełną świadomością 
i odpowiedzialnością podchodzą do tematu zarządzania środo-
wiskowego.

Po hali oprowadzał nas J. Kowalik

Członek RN M. Wiśniewska oraz wiceprezes E. Kasprzak podczas zwiedzania biur  projektowych RAFAKO
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