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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredo-
wym Claro: włókna celulozowe stosowane w produk-
cji Claro posiadają certyfikat PEFC, Claro jest pro-
dukowany 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 środo-
wiskowych i ograniczaniu negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i włas-
ność. 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 nade-
słanych tekstach.
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Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze w tym roku wy-
danie biuletynu korporacyjnego Ogniwo. 

Piszemy w nim o wielu ciekawych wydarze-
niach jakie miały miejsce w Grupie PBG na prze-
łomie roku, a było ich całkiem sporo. 

To wydanie rozpoczynamy cyklem interesują-
cych artykułów przygotowanych przez ekspertów, 
prezentujących interdyscyplinarne obszary dzia-
łania naszej organizacji. Odpowiadają Oni na py-
tanie, które jest myślą przewodnią tegorocznego 
Spotkania Informacyjno-Szkoleniowego, mianowi-
cie „Kiedy 2+2=5”. Dowiecie się m.in. dlaczego war-
to efektywnie współpracować, dzielić się wiedzą  
i informacją oraz na czym właściwie polega róż-
nica między jedną a drugą. Zachęcamy do lektury.

Nie zabraknie jak zawsze relacji z naszych rea-
lizacji w tym o spektakularnie zakończonym kon-
trakcie RAFAKO! Hasło Nauka, Edukacja, Rozwój 
przyświeca nam każdego dnia stąd też w dziale do-
tyczącym tej tematyki znajdziecie interesujące rela-
cje z udziału w konferencjach, wyjątkowej debacie  
i corocznej Barbórce Grupy PBG.

Dział CSR bogaty jest w wydarzenia dotyczące 
ekologii, sportu, sztuki i działalności charytatywnej. 

Zapraszamy do dzielenie się swoimi pasjami na 
łamach Ogniwa. Zamierzamy kontynuować pre-
zentację Waszych pasji i zainteresowań w kolej-
nych wydaniach. 

Jako, że święta Wielkanocne już za pasem przy-
gotowaliśmy dla Was ciekawostki związane z oby-
czajami świątecznymi i jak zawsze sprawdzone prze-
pisy na świąteczne potrawy! Mamy dla Was nowy 
konkurs, już dziś zapraszamy do nadsyłania zdjęć!

Życzymy ciekawej lektury naszego biulety-
nu. Wyrażamy nadzieję, że nowa szata graficzna, 
w którą ubraliśmy nasze Ogniwo w tym roku, bę-
dzie dla Was Drodzy Czytelnicy atrakcyjna i miła 
dla oka.

Z okazji Wielkiejnocy od całej redakcji składa-
my życzenia radosnych, rodzinnych i wiosennych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Joanna Januszewska 
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 4  Kiedy Dwa plus Dwa równa się Pięć i czy 
to jest w ogóle możliwe?

 5 Czym są dane? Różnica między wiedzą 
a informacją

 7 Współdziałanie w przygotowywaniu 
prognoz czyli bajka, niekoniecznie na 
dobranoc

10 Istotność informacji zwrotnej dla 
współpracowników, przełożonych 
i podwładnych

12  Monitorowanie działań w kontekście 
audytu wewnętrznego i systemu ZSZ 
w organizacji

14 Obowiązki informacyjne Spółki giełdowej – 
świadomość pracowników i współdziała-
nie w ich spełnianiu 

16 Rozwiązania informatyczne wspierające 
efektywne zarządzanie danymi w organi-
zacji. Hurtownia danych

19  Współpraca a zamawiający –  „Sir Point” – 
czyli nasz nowy wirtualny pan archiwista 

21 Koszty jakości a współpraca w organizacji 

26 Wydarzenia w Grupie PBG 

28 Co słychać na Dzieduszycach?

31 Modernizacja instalacji odsiarczania 
w Elektrowni Bełchatów

34 Uroczyste podwieszenie walczaka 
w Oświęcimiu 

37 Zespół RAFAKO zwycięzcą konkursu 
„BUDUJ BEZPIECZNIE”

39 Chemia w Płocku z udziałem RAFAKO

41 Juice Time czyli konwersacje z języka 
angielskiego 

42 Wspólna konferencja RAFAKO 
i ENVIRMINE-ENERGO

44 Programy start-up w powiecie 
raciborskim

46 Eksperci obradowali podczas naukowo-
-technicznej konferencji w Słoku 

50 Debata – prawo restrukturyzacyjne

52 MS SharePoint 2014 w PBG

 54 Ropa, gaz jeszcze raz – Barbórka 
od Nowa 

 58 Easter time, English time

 60 Segregować czy nie segregować? 

 64 Działania prośrodowiskowe 
w RAFAKO

 66 Kartka papieru – dokument – 
ekologiczna sztuka niszczenia

 69 Segregacja odpadów. Dlaczego to 
takie ważne 

 72 Święto drzewa

 74 Husaria Rozgromiła 
Argentyńczyków 

 78 Zawody o Zimowy Puchar Prezesa 
RAFAKO 

 82 Starty Ewy Bugdoł w 2015 roku

 84 10 lat z RAFAKO – Justyna Kowal-
czyk wspomina początki kariery

 87 Nowy Rekord Guinnessa w nordic 
walking 

 90 PBG Galery – Sztuka w naszym 
mieście

 96 Spotkanie opłatkowe  
w RAFAKO

 98 Pomagać można na wiele sposobów

100 Krzysztof Jeremicz – na sport 
nigdy nie jest za późno

102 Gabriela Sobczyk królowa pol-
skich maratonów

104 Propozycje książkowe i muzyczne 

108 Wielkanoc na Śląski wczoraj i dziś

110 Wielkanocne zwyczaje  
w Wielkopolsce

111 Jeszcze tego nie było by jajo kurą 
rządziło

112 Przepisy świąteczne

114 Dzień kobiet w Grupie PBG 

116 Walentynkowe wspomnienia

119  Życzenia

Spis treści
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Według mnie, wielokrotnie, każdego 
dnia mamy do czynienia ze zjawiska-
mi, w których proste równanie matema-
tyczne daje inny wynik. Kiedy na spot-
kanie, typu burza mózgów, przybywa po 
dwóch przedstawicieli dwóch działów, to 
faktycznie jest ich czworo. Każdy  z nich 
przedstawia opinię, swoją oczywiście, 
na dany temat, gdy jednak okazuje się, 
że dwie  z nich są identyczne wówczas 
mamy trzy różne opinie. Trwa dyskusja 
i podczas kolejnych minut powstają ko-
lejne, ale już wspólnie przedyskutowane 
rozwiązania, pomysły, nowe opinie. Na 
koniec można by rzec – dwa plus dwa to 
jednak może być pięć; ) 

Inna sytuacja. Każdy z zespołu przy-
gotowuje zestawienie wielu rożnych 
danych. Są cztery zestawienia, każde 
z  osobna bardzo ważne. Okazuje się, 
że po dostarczeniu do przełożonego 
powstaje kolejne, będące kompilacją 
wcześniej przytaczanych. W  efekcie 
powstaje zbiór pięciu zestawień, które 
służą, są narzędziem do podejmowania 
decyzji operacyjnych czy też strategicz-
nych. 

Inny przykład. Jest powiedzenie, że 
„punkt widzenia zależy od punktu sie-
dzenia”. Zachęcam wszystkich do pod-
jęcia próby, by na kolejnym spotkaniu, 
czy to w pracy czy podczas rodzinnego 

obiadu, zmienić miejsce przy stole (to 
działa!!!)  – można zobaczyć to samo 
pomieszczenie, ale w innych barwach 
i odcieniach, już nie wspomnę, że zo-
baczyć coś, czego wcześniej, wcale nie 
zauważyliśmy. 

Myślę, że kiedy inaczej spojrzymy 
na naszą codzienną pracę i postaramy 
się zauważyć jej wkład w  tworzenie 
wartości dodanej, to motywacja do 
zarządzania danymi i ich sposób przy-
gotowania nabierze innego znaczenia. 
Zauważmy, że jednym z elementów tej 
dziwnej wyliczanki jest także czas – bo, 
to może tylko właśnie cztery ważne ko-
munikaty dostarczone na czas, dadzą 
piorunujący efekt!!! Jeśli zrozumiemy, 
jak ważna (może od dziś najważniejsza) 
jest informacja zwrotna, wówczas bę-
dzie ona elementem nie tylko na piątkę, 
ale właśnie piątki!! 

Życzmy sobie, by udało nam się 
każdego dnia przełamywać stereotypy 
i czerpać z tego radość. Radość także 
z tego, że potrafimy budować i tworzyć 
poza schematami, a sformułowanie, że 
„coś jest niemożliwe do zrealizowania” 
niech stosują inni.

My, dzielmy się między sobą doświad-
czeniem i wiedzą, współpracujmy i bu-
dujmy wspólnie inwestycje istotne dla 
Polski i bądźmy z tego dumni. 

Kiedy DWA plus DWA równa się PIĘĆ 
i czy to jest w ogóle możliwe?

Z matematycznego punktu widzenia to absurd, przecież 2 + 2 zawsze równa się 4! 
Jednak gdy mówimy lub myślimy o współpracy, komunikacji, sukcesie i zdobywaniu 

informacji to można zacząć dywagacje – czy i kiedy będzie to możliwe.

Autor: Małgorzata Wiśniewska, Rada Nadzorcza PBG S.A. i RAFAKO S.A.

Życzmy sobie, 
by udało nam 
się każdego dnia 
przełamywać 
stereotypy i czerpać 
z tego radość. 
Radość także 
z tego, że potrafimy 
budować i tworzyć 
poza schematami, 
a sformułowanie, że 
„coś jest niemożliwe 
do zrealizowania” 
niech stosują inni.
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SIS 2015

Dane mogą być przedstawiane i prze-
chowywane w postaci zbiorów danych. 
Zbiory czyli bazy danych są podsta-
wową częścią systemów zarządzania 
informacją, systemów zarządzania 
projektami czy katalogów produktów. 
W języku potocznym, dane to otrzymane 

Dane to wszystko, co jest bądź może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo. 
W tym sensie dane są pojęciem relatywnym, istnieją tylko razem z pojęciem przetwarzania 

danych i mogą przyjmować takie postaci jak: znaki, mowa, wykresy i sygnały. 

Joanna Gościńska, specjalista ds. marketingu, PBG S.A. 

Katarzyna Naczyńska, kierownik biura audytu wewnętrznego i restrukturyzacji, PBG S.A. 

CZYM SĄ DANE? RÓŻNICA MIĘDZY  
WIEDZĄ A INFORMACJĄ

informacje lub wiadomości, używane 
następnie do wnioskowania, podejmo-
wania odpowiednich działań i decyzji. 

Czym jest informacja?
Informacja to wiadomość rozszerzają-
ca naszą wiedzę o otaczającej nas rze-
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55% 38% 

7% 

informacje i wrażenia przekazywanych językiem ciała  informacje i wrażenia przekazywane tonem głosu 

informacje przekazywane poprzez wypowiadane słowa 

czywistości, np. o zdarzeniach, 
czynnościach procesach czy też 
zjawiskach. 

Informacje można sklasyfiko-
wać według miejsca ich powsta-
wania. I tak mamy informacje 
wewnętrzne dotyczące orga-
nizacji, którymi są m.in. koszty 
wytwarzania, własne możliwo-
ści, mocne i słabe strony, zada-
nia i stopień ich realizacji oraz 
problemy z tym związane. Infor-
macje zewnętrzne, natomiast, 
do których należy m.in. infor-
macja o sytuacji rynkowej, o ce-
nach, kształtującym się popycie, 
charakterystyce potencjalnych 
nabywców, prawnych zasadach 
prowadzenia działalności. 

Informacja zwrotna o  wy-
konanej pracy, kosztach oraz 
jakości jest narzędziem kontroli 
menedżerskiej, które pozwala 
szybko podejmować decyzje, 
nadawać priorytety działa-
niom, wcześnie reagować na 
problemy, wspierać również 
procesy ciągłego doskonalenia 
i efektywnego wykorzystywania 
posiadanych przez organizację 
zasobów.

Informacja efektywna musi 
być:
• aktualna,
• rzetelna,
• zrozumiała,
• kompletna,
• łatwa i szybko dostępna,
• systematycznie gromadzona,
• wyczerpująca,
• uporządkowana,
• ujednolicona i rzeczowa. 
Nie może się dublować, gdyż 
wpływa to na wzrost kosztów ich 
pozyskania.

Zestaw danych zawierający 
konkretną informację jest ko-
munikatem.

W wyniku przeprowadzonych 
w ponad 100 przedsiębiorstwach 
badaniach, stwierdzono, że naj-
bardziej pożądaną cechą pra-
cowników są zdolności komuni-
kacyjne. Z definicji komunikacja 
(z łac. communicare = dzielić się) 
jest dwustronnym procesem, 
polegającym na dzieleniu się in-
formacją, który wymaga zarów-
no słuchania, jak i mówienia. Do-
bry pracownik powinien potrafić 
w sposób jasny i klarowny poro-
zumiewać się z innymi osobami 
zarówno wewnątrz organizacji, 
jak i poza nią, podczas negocja-
cji z klientami, dostawcami lub 
konkurencją. Wymiana informa-
cji jest bowiem najważniejszym 
procesem, napędzającym każdą 
organizację.

Powyższy wykres pokazuje, że 
komunikacja elektroniczna nigdy 
nie może zastąpić dialogu twarzą 
w twarz, gdyż bardzo ogranicza 
doznania jakie pozostają, komu-
nikując się tradycyjnie. 

Mimo posiadania licznych za-
let jakie najnowsze platformy ko-
munikacyjne oferują, posiadają 

one również wady. Zatem dobra 
komunikacja powinna opierać 
nie tylko na nowoczesnych me-
todach, ale również obejmować 
te bardziej tradycyjne jak rozmo-
wa twarzą w twarz. Mail nie za-
stąpi zespołowej burzy mózgów, 
kiedy każdy przychodzi ze swo-
ją wiedzą i ma możliwość wy-
miany wspólnych doświadczeń, 
które powodują wartość doda-
ną, wtedy 2+2 może dać nam 5.

Efekt synergii jest możliwy 
dzięki odpowiedzialności, wza-
jemnej życzliwości oraz zrozu-
mieniu istoty przekazywania 
informacji na czas zarówno do 
podwładnych, współpracowni-
ków jak i przełożonych.

Dobra komunikacja w przed-
siębiorstwie spaja zespoły, daje 
poczucie dumy z pracy dla firmy 
i zachęca ludzi do zwiększania 
wysiłku, wspomaga poszerzać 
wiedzę pracowników, rozwijać 
ich kompetencje i umiejętności 
niezbędne do wykonywania pra-
cy na obecnym bądź przyszłym 
stanowisku. Dlatego temat ko-
munikacji jest niezwykle ważny. 

Trzy rady, 
które pozwolą 
rozwinąć 
umiejętności 
komunikacyjne: 
naucz się 
słuchać, 
naucz się mówić,
zminimalizuj 
negatywne 
postawy.

informacje i wrażenia 
przekazywane językiem ciała

informacje i wrażenia 
przekazywane tonem głosu

informacje przekazywane 
poprzez wypowiadane 

słowa

Źródła: 
„Komunikacja bez barier” Beata Kozyra
Wikipedia
www.timecamp.pl

Dobry pracownik powinien potrafić 
w sposób jasny i klarowny porozumiewać 
się z innymi osobami zarówno wewnątrz 

organizacji, jak i poza nią, podczas 
negocjacji z klientami, dostawcami lub 
konkurencją. Wymiana informacji jest 

bowiem najważniejszym procesem, 
napędzającym każdą organizację.
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SIS 2015

W  muzeum tym były tylko dwie sale. 
Pierwsza podpisana „Smutek”, a druga 

„Radość”. 
Prezes najpierw udał się do sali 

Smutku. Tuż przed drzwiami usłyszał 
dochodzące z wnętrza jęki, szlochania, 
narzekania i paniczne okrzyki. Przestra-
szył się, ale wszedł do środka. 

Ujrzał setki osób siedzących przy 
wielkim okrągłym stole. Na środku stołu 
leżały najlepsze potrawy z całego świa-
ta. Każda osoba miała na stałe przycze-
pioną do ręki bardzo długą łyżkę. Każdy 
człowiek mógł nabrać na łyżkę potrawę 
jaką tylko chciał, jednak wszyscy umie-
rali z głodu i bardzo cierpieli. Nie mogli 
jeść, ponieważ każda łyżka była dwa 
razy dłuższa niż ludzkie ramię. Każdy 
mógł nabrać na łyżkę dowolną potrawę, 
jednak nie mógł jej skierować do swoich 
ust. Wszyscy byli bardzo smutni, źli na 
wszystkich i na wszystko, i narzekali na 
swój los. 

Prezes opuścił salę Smutku i udał się 
do sali Radości. 

Tuż przed salą usłyszał radosne śmie-
chy, żarty i wznoszone toasty. Z cieka-
wością otworzył drzwi do drugiej sali 
i wszedł do środka. Nagle stanął jak 
zamurowany. Ujrzał ludzi zgromadzo-
nych w sali i zrozumiał na czym polega 
radość. Zrozumiał jak zapewnić sobie 
radość, powodzenie, sukces, jak w sytu-
acji zdawałoby się bez wyjścia znaleźć 
rozwiązanie. 

Oto, co ujrzał w sali „Radość”. Tutaj 
też był okrągły stół, a  przy nim setki 
osób. Na środku stołu znajdowały się 
przysmaki z  całego świata. Również 
każdy człowiek miał przytwierdzoną 
do dłoni bardzo długą łyżkę. Jednak 
tutaj nikt nie głodował, nie narzekał, 
ani nie jęczał z bólu. Tutaj wszyscy jedli, 
a w przerwach popijali wino i opowia-
dali żarty. 

Spytasz jak to możliwe? Po prostu 
każdy karmił swojego sąsiada, a  są-
siad jego. Oni świetnie dogadywali się 
i bardzo dobrze współpracowali ze sobą. 
Nawet nie zauważyli przeszkody, jaką 
były zbyt długie łyżki. 

Pamiętaj, że przepis na radość, na po-
wodzenie, na sukces to porozumiewanie 
się i współpraca. 

WSPÓŁDZIAŁANIE W PRZYGOTOWANIU 
PROGNOZ CZYLI BAJKA,  

NIEKONIECZNIE NA DOBRANOC 

Pewnego razu, pewien Prezes zastanawiał się, co powoduje, że pewne działania kończą 
się sukcesem a inne porażką. Wypytywał swoich doradców, analizował różne dane, 
aż pewnego dnia ktoś doradził mu, by wybrał się do „Muzeum Radości i Smutku”. 
Zaintrygowany taką radą, pewnego popołudnia udał się do wskazanego miejsca. 

Autor: Roman Wenski, dyrektor ds. controllingu i analiz, PBG S.A.

Pamiętaj, że 
przepis na 
radość, na 
powodzenie, 
na sukces to 
porozumiewanie 
się i współpraca. 
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Porozumiewanie się to wzajemny 
przepływ informacji: informacji precy-
zyjnej, czytelnej, zrozumiałej, to infor-
macja przekazywana szybko, na czas, 
to informacja zwrotna, nie „chomiko-
wana”, to produkt, który jest istotnym 

Próbujemy przewidzieć pogodę 
na wakacje, płeć naszego potom-
ka, kształtowanie się kursu walut 
czy wielkość naszych oszczęd-
ności albo zadłużenia na koniec 
jakiegoś okresu w  przyszłości. 
Zarówno w PBG, jak i w RAFA-
KO, w oparciu o dane historyczne, 
nasze doświadczenie, przyjęte 
założenia oraz różnookresowe 
cele, próbujemy możliwie pre-
cyzyjnie zaprognozować lub za-
budżetować istotne dla naszych 
spółek wielkości ekonomiczne, 
tak, aby nieuchronne odchylenia 
z danymi rzeczywistymi okazały 
się możliwie minimalne.

Istotnym warunkiem osiąg-
nięcia precyzyjnej, trafionej Pro-
gnozy jest współdziałanie przy 
sporządzaniu prognoz cząstko-
wych i budżetów pracowników 
różnych komórek organizacyj-
nych zarówno wewnątrz danej 

elementem budowy przewagi konkuren-
cyjnej, to między innymi ta „1” (jedynka), 
która powoduje, że równanie biznesowe 
przybiera postać: 2+2 = 5 

Proces przygotowania prognoz jest 
właśnie takim procesem, gdzie niezbęd-

na jest współpraca i wymiana informa-
cji. Na jakim polu i przy okazji jakich 
działań jest ona konieczna przeczytacie 
w dalszej części tekstu przygotowanego 
przez pana Romana Karbasza. 

WSPÓŁDZIAŁANIE W PRZYGOTOWANIU 
PROGNOZ I NIE TYLKO…

Niezależnie od różnych definicji Prognozy, jedną z najbardziej 
uniwersalnych jest ta, która mówi, że „Prognoza, to jest coś takiego, 
co się nigdy nie sprawdza” oraz niezależnie od tego czego dotyczy, 

kiedy mówimy o Prognozie – to zawsze mówimy o przyszłości. 

Autor: Roman Karbasz, kierownik działań kontrolingu, RAFAKO S.A.

Spółki, jak i  współdziałanie 
pomiędzy poszczególnymi spół-
kami Grupy Kapitałowej PBG 
i RAFAKO. Sporządzanie różne-
go rodzaju Budżetów i Prognoz 
jest Procesem, stanowiącym ele-
ment Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Firmą. Podstawo-
wymi składowymi Procesu Bu-
dżetowania są: 
• cel procesu,
• zakres procesu,
• definicje istotnych kategorii 

procesu,
• odpowiedzialności uczestni-

ków procesu,
• przebieg i opis procesu, w tym 

określenie dokumentów oraz 
informacji wchodzących i wy-
chodzących z  procesu, wza-
jemne relacje uczestników 
procesu, których graficznym 
obrazem jest tzw. „mapa pro-
cesu”,

Proces przygotowania prognoz jest właśnie takim procesem, gdzie 
niezbędna jest współpraca i wymiana informacji. Na jakim polu i przy 
okazji jakich działań jest ona konieczna przeczytacie w dalszej części 
tekstu przygotowanego przez pana Romana Karbasza. 
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• wskaźniki i mierniki procesu oraz 
• zapisy i dokumenty powstałe w pro-

cesie.
Istotną część procesu Budżetowania 

jest opis wzajemnych relacji uczestników 
procesu i ich odpowiedzialności w rea-
lizacji celów procesu, którymi m.in. są:
• umożliwienie zarządzania Spółką; 
• przygotowanie informacji i wiedzy 

analitycznej dotyczącej funkcjonowa-
nia Przedsiębiorstwa i jego obszarów 
biznesowych; 

• umożliwienie alokacji kosztów funk-
cjonowania Spółki; 

• wyliczenie wyników finansowych;
• opracowanie oferty cenowej. 

Zakres udziału pracowników Spół-
ki w procesie Budżetowania różni się 
w zależności od przedmiotu (obiektu) 
procesu budżetowania. Inny jest przy 
sporządzaniu Budżetu Spółki czy aktua-
lizacji wieloletniej Prognozy Finansowej, 
inny przy sporządzaniu Budżetu Oferty, 
jeszcze inny przy weryfikacji Budżetu 
realizowanego Projektu Głównego, czy 
Gwarancyjnego.

W najszerszym zakresie współdziała-
nie ma miejsce w trakcie prac nad rocz-
nym Budżetem, w którego sporządzeniu, 

uczestniczą niemal wszystkie komórki 
organizacyjne Spółki.

Aby skomplikowany proces prac nad 
rocznym Budżetem RAFAKO mógł prze-
biegać w sposób prawidłowy i efektyw-
ny, oprócz przemyślanego, logistyczne-
go Harmonogramu prac budżetowych 
z przypisanymi odpowiedzialnościami 
za poszczególne zadania i terminami ich 
realizacji, muszą zaistnieć następujące 
czynniki:
• bardzo dobra komunikacja i  spraw-

na wymiana rzetelnych informacji, 
która powinna odbywać się na zasa-
dach partnerskich, przy świadomości 
współodpowiedzialności za jakość 
i wiarygodność szacowanych wielkości, 

• wsparcie systemu informatycznego, 
• „opieka” i wsparcie Zarządu.

Przykładem współdziałania we-
wnątrzfirmowego w procesie budżetowa-
nia jest „wymienność i współzależność” 
informacji powstających w zakresie bu-
dżetowania realizowanych kontraktów 
i sporządzania rocznego Budżetu.

Innym przykładem współdziałania 
wewnątrzfirmowego w procesie budżeto-
wania jest powstawanie budżetu zerowe-
go w zakresie kosztów osobowych Spółki.

Oprócz współdziałania pracowników 
różnych służb wewnątrz danej Spółki, 
w przygotowaniu poprawnego Budże-
tu czy wieloletniej Prognozy finanso-
wej, ważne jest współdziałanie spółek 
funkcjonujących w obrębie danej Grupy 
Kapitałowej.

Bez informacji ze spółki celowej SPV 
Jaworzno w zakresie części kontraktu 
na budowę bloku energetycznego w Ja-
worznie realizowanej przez tę spółkę – 

„córkę” RAFAKO, bez prognozowanych 
informacji w zakresie działalności Ener-
gotechniki  – Engineering czy innych 
spółek z Grupy Kapitałowej RAFAKO, nie 
byłoby możliwości sporządzenia skonso-
lidowanej Prognozy RAFAKO.

Bez wiedzy o warunkach i spodzie-
wanym terminie zawarcia przez PBG 
układu z Wierzycielami nie byłoby moż-
liwości przyjęcia w Prognozie RAFAKO 
założeń i szacunków, dotyczących po-
zycji bilansowych, założeń w zakresie 
możliwości pozyskiwania niezbędnych 
gwarancji bankowych dla realizowa-
nych i zdobywanych kontraktów, czy 
też w  zakresie potencjalnej obniżki 
zewnętrznych kosztów operacyjnych 
Spółki.

Z kolei, wiedza o  istniejącym i pla-
nowanym portfelu zamówień RAFAKO 
oraz wielkości prognozowanego zysku 
netto czy generowanych przepływach 
pieniężnych, jest niezbędna do sporzą-
dzenia jednostkowej i skonsolidowanej 
Prognozy wieloletniej PBG, istotnej m.in. 
w przedkładanych propozycjach ukła-
dowych.

Reasumując: szeroko rozumiane 
współdziałanie w przygotowaniu Pro-
gnoz jest niezbędnym elementem skom-
plikowanego procesu Budżetowania 
i Zarządzania Spółką. 

Współpraca pomiędzy pracownika-
mi komórek organizacyjnych, sprawna 
i odpowiedzialna wymiana informacji, 
powstającej w różnych obszarach funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, z wyko-
rzystaniem efektywnych narzędzi infor-
matycznych, przy „wsparciu Zarządu”, 
jest koniecznym warunkiem zaprogno-
zowania prawidłowych wielkości ekono-
micznych, wykorzystywanych w proce-
sie zarządzania Spółką i jej komunikacji 
z biznesowym otoczeniem.

OSOBISTA PROŚBA: NIE ZACZYNAJCIE SWOICH 

PROGNOZ OD SŁÓW: „ZGADUJĘ, ŻE …”
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W ówczesnym świecie jesteśmy zasypywani 
informacjami i sztuką jest wyłowić i sięg-
nąć po te, które mają wartość i są istotne. 
Najlepszym przykładem miejsca, gdzie co 
dzień zbierają się i „wpadają” różne infor-
macje jest nasza skrzynka e-mailowa. Gro-
madzi całą gamę informacji począwszy od 
tych najistotniejszych, wpływających na 
efekty naszej pracy i finalny sukces, przez 
ciekawe, ale mniej przydatne jeśli chodzi 
o cel wykonywanej pracy, aż po zajmujące 
tylko miejsce i czas nic nie warte spamy. 

Najszybciej i  najbardziej efektywnie 
przekażemy i zrozumiemy informację dzięki 
bezpośredniej komunikacji. Drogą niewer-
balną: poprzez gesty, mimikę, postawę ciała, 
kontakt wzrokowy, zapach, wygląd, dystans 
komunikacyjny przekazujemy ponad 50% 
informacji. Jednocześnie w bezpośrednim 
kontakcie jesteśmy w  stanie najszybciej 
uzyskać od naszego rozmówcy informację 
zwrotną. Widzimy jego bezpośrednią reak-
cję: czy kiwa głową na znak zrozumienia, 
czy jest zaskoczony, czy potrzebuje dopre-
cyzowania. 

W codziennej komunikacji jednak, nie 
zawsze forma bezpośrednia jest możliwa. 
Wówczas korzystamy z  dostępnych nam 
kanałów komunikacji, których w  dobie 
cyfryzacji nie brakuje. Od telefonu, maila, 
smsa poprzez spotkania videokonferencyj-
ne. Pamiętajmy by maile były krótkie i za-
wierały najważniejsze informacje takie jak: 
co potrzebuję, na kiedy i w jakim celu. Jeśli 
poruszany temat jest obszerny wraz z nim 
powinien zostać przesłany załącznik będą-
cy uzupełnieniem. Komunikacja mailowa 

nie może jednak wypierać bezpośredniego 
kontaktu i wzajemnej, społecznej interakcji, 
którą wpływamy na kształt naszej kultury 
organizacyjnej. Bezpośrednia komunikacja 
dostarcza o wiele więcej bodźców i stymu-
lacji niż jeden mail po którego wysłaniu nie 
znamy reakcji jego odbiorcy. 

Przekazywanie sobie nawzajem in-
formacji jest istotne na wielu płaszczy-
znach. Od informowania kolegi z pokoju 
o wykonanym zadaniu poprzez efektywną 
i skuteczną komunikację pomiędzy dzia-
łami aż po przepływ informacji pomiędzy 
spółkami. Przyglądając się relacji przeło-
żony-podwładny ważne by wymiana była 
obopólna oparta na zasadzie wzajemności. 
Chcę być dobrze poinformowany, pytam, 
sam informuję, uważnie słucham i poświę-
cam czas na wzajemną komunikację. Od 
zasad wprowadzonych przez przełożonego 
wiele zależy. 

Szczególną staranność i wagę należy 
przykładać do rzetelności i  jakości infor-
macji zwrotnej przekazywanej pracowni-
kom w trakcie rocznej rozmowy oceniającej 
pracę pracowników.

 Głównym celem wprowadzenia w spół-
ce RAFAKO S.A. „Systemu Okresowych Ocen 
Pracowniczych” było stworzenie warun-
ków pełniejszego rozwoju wszystkich pra-
cowników poprzez pomoc w zrozumieniu, 
w jaki sposób mogą udoskonalić swoją pra-
cę, aby poprzez zwiększenie własnej efek-
tywność zwiększyć efektywność zespołu 
i  tym samym przyczynić się do wzrostu 
efektywności Spółki oraz Grupy Kapitało-
wej jako całości.

ISTOTNOŚĆ INFORMACJI ZWROTNEJ  
DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW,  

PRZEŁOŻONYCH I PODWŁADNYCH

Naturalnym dążeniem człowieka jest chęć do rozwoju, wyznaczania i realizowania ambitnych 
i ciekawych celów. Nie jest to możliwe bez pozyskiwanie każdego dnia nowej, ciekawej informacji. 

Autorzy: Anna Zembaty-Łęska, dyrektor biura zarządzania personelem, RAFAKO S.A.  

Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

Przyglądając się 
relacji przełożo-
ny-podwładny 
ważne by 
wymiana była 
obopólna oparta 
na zasadzie 
wzajemności. 
Chcę być dobrze 
poinformo-
wany, pytam, 
sam informuję, 
uważnie słucham 
i poświęcam czas 
na wzajemną 
komunikację. Od 
zasad wprowa-
dzonych przez 
przełożonego 
wiele zależy.
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Zadaniem oceny okresowej 
jest zatem:
• dostarczenie pracownikowi 

informacji zwrotnej o wyma-
ganym poziomie wykonania 
zadań zawodowych i  stylu 
funkcjonowania zawodowego,

• stymulowanie i  ukierunko-
wanie indywidualnego roz-
woju zawodowego,

• wykrywanie i  realizację po-
trzeb szkoleniowych pracow-
ników,

• odkrywanie specyficznych 
talentów, uzdolnień i predys-
pozycji pracowników.
 System formalizuje zasady 

dzielenia się przełożonych z pra-
cownikami spostrzeżeniami o wy-
konywanych przez nich zada-
niach i działaniach w taki sposób, 
aby informacje te przekładały się 
na zwiększenie samoświadomo-
ści i kompetencji zawodowych. 

Jedną z  podstawowych po-
trzeb człowieka jest potrzeba 
sprawowania kontroli i  wpły-
wania na najważniejsze sfery 
własnego życia. Kontrola ta jest 
łatwiejsza gdy otrzymujemy re-
gularne informacje o efektach 
naszych poczynań. Informacje 
zwrotne przekazywane pra-
cownikom w trakcie rozmowy 
oceniającej, by przyniosły za-
mierzony efekt powinny:
• opierać się na konkretach 

i faktach,
• nie oceniać cech lecz zacho-

wania w pracy,
• być analityczne nie synte-

tyczne,
• być formułowane z  myślą 

o pracowniku i jego przyszło-
ści zawodowej,

• być sprawiedliwe i życzliwe.
Choć z reguły większość z nas 

nie lubi ocen to paradoksalnie, 

każdy człowiek, potrzebuje dla 
prawidłowego funkcjonowania 
informacji zwrotnej na swój te-
mat. Chcemy wiedzieć jak je-
steśmy postrzegani w  naszym 
środowisku społeczno-zawodo-
wym. Co robimy dobrze, co źle, 
w jakim kierunku mamy się roz-
wijać? Brak informacji zwrot-
nej rodzi poczucie niepewności 
o  przyszłość, prowadzi do fru-
stracji skutkującej brakiem za-
angażowania i spadkiem moty-
wacji. Poco mam się angażować 
i  starać wykonywać wszystkie 
zadania jak najlepiej, jeżeli moi 
przełożeni nie dostrzegają tego? 
Z drugiej strony brak przysłowio-
wego „feedbeku” może także skła-
niać, niektórych pracowników, 
do nie akceptowalnych zacho-
wań mających na celu, wzbudze-
nie za wszelką cenę, zaintereso-
wania sobą oraz nierealistyczną 
ocenę sytuacji np. wyolbrzymia-
nie własnych zasług, osiągnięć 
czy wyjątkowych kompetencji.

Codzienny kontakt przeło-
żonego z  podwładnym oraz 
podwładnego z  przełożonym 
w ramach realizacji bieżących 
zadań i  wymiana informacji 
nie zastąpi rocznej rozmowy 
oceniającej i  bezpośrednie-
go przekazania informacji 
zwrotnej. Ta informacja to 
wskazanie „punktu” w któ-
rym znajduje się pracow-
nik i  wyznaczenie uzgod-
nionego kierunku w jakim 
powinien się kierować by 
zrealizować stawiane zada-
nia, osiągnąć zamierzony cel. 
Jakich znaków szukać na drodze 
do wyznaczonego celu i jak je od-
czytywać? Aby lepiej zrozumieć 
wagę i istotę informacji zwrotnej 
jaką niesie z sobą rozmowa okre-

Brak informa-
cji zwrotnej 
rodzi poczucie 
niepewności 
o przyszłość, 
prowadzi do 
frustracji skut-
kującej brakiem 
zaangażowania 
i spadkiem moty-
wacji. Poco mam 
się angażować 
i starać wykony-
wać wszystkie 
zadania jak 
najlepiej, jeżeli 
moi przełożeni 
nie dostrzegają 
tego?

sowa z pracownikiem – wyobraź-
my sobie przez chwilę, że otrzy-
maliśmy zadanie dotarcia np. 
do miejscowości „Czarna Góra” 
(takich miejscowości może być 
kila), a z dróg usunięto wszelkie 
znaki drogowe i tablice informa-
cyjne. Nie dysponujemy mapą ani 
żadnym urządzeniem i systemem 
nawigacyjnym. Jak będzie wyglą-
dała nasza droga? Czy wszyscy 
dotrzemy do celu? Jakie koszty 
przyjdzie nam ponieść? 

Wartość i  jakość informa-
cji zwrotnej przekazywanych 
pracownikom oraz sposób pro-
wadzenia rozmowy okresowej 
z podwładnymi stanowi także 
wyznacznik poziomu naszej pra-
cy i kompetencji kierowniczych.

To w jaki sposób wyznacza-
my znaki drogowe naszym pra-
cownikom działa w dwie strony. 
Oczekujmy więc informacji 
zwrotnej, dopytujmy o nią i jed-
nocześnie przekazujmy rzetelną 
informację. 

Szerokiej drogi!

CZY TO CO WIDZĘ, TO SKURCZ RĘKI? 
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Wiele organizacji dostrzegło, 
że oprócz jakości, funkcjonu-
ją inne aspekty, które mogą 
pomóc osiągnąć sukces. Dba-
nie o środowisko, bezpieczeń-
stwo w  miejscu pracy, bez-
pieczeństwo informacji, czy 
zarządzanie ryzykiem, dają 
nie tylko efekt marketingowy, 
ale i realne materialne korzy-
ści dla organizacji. 

Dzięki temu, że systemy 
zarządzania posiadają po-
dobne wymagania można je 
zintegrować i opisać w tych 
samych procesach czy pro-
cedurach. Wdrożenie Zin-
tegrowanego Systemu Za-
rządzania jest polecanym 
i najkorzystniejszym rozwią-
zaniem dla organizacji, któ-
ra ma zamiar wprowadzić 
kilka różnych systemów za-
rządzania. 

W  każdej firmie zestaw 
elementów, stanowiących 
zintegrowany system zarzą-
dzania jest odmienny. Zależy 
on między innymi od wielko-
ści działalności, oddziaływań 
na środowisko czy też obsza-
ru zagrożeń BHP.

Samo wdrożenie i certyfi-
kowanie Zintegrowanego Sy-

stemu Zarządzania nie jest 
wystarczające, aby uważać 
iż firma będzie konkurencyj-
na na rynku. Organizacje po-
siadające Systemy Zarządza-
nia powinny działać zgodnie 
z  modelem PWSD (cykl De-
minga) czyli:

P – Planuj
W – Wykonaj 
S – Sprawdź
D – Działaj
Model PWSD jest podsta-

wowym narzędziem syste-
mowym służącym ciągłemu 
doskonaleniu procesów 
zachodzących w  systemie 
zarządzania. To także narzę-
dzie służące rozwiązywaniu 
problemów jakości oraz 
wdrażaniu najnowszych roz-
wiązań. Cykl PWSD zawiera 
chronologicznie uporząd-
kowane działania. Polega 
on na:
• planowaniu działania, 
• wykonaniu to co zostało 

zaplanowane,
• sprawdzeniu wykonanych 

planów,
• działaniu czyli modyfikacji 

planów.
Innymi słowy jest to cykl 

działań mających na celu 

W dzisiejszych czasach organizacje wciąż poszukują metod doskonalenia zarządzania, które mają zagwarantować im 
przewagę nad konkurencją, stały zyskowny rozwój oraz zdolność przetrwania w zmieniającym się otoczeniu. Coraz 

bardziej popularnym środkiem realizacji tych postulatów jest wdrażanie certyfikowanych systemów zarządzania. 

Autor: Katarzyna Naczyńska, kierownik biura audytu wewnętrznego i restrukturyzacji, PBG S.A.  

Michał Wassel pełnomocnik zarządu ds. ZSZ, kierownik działu zapewnienia jakości, PBG oil and gas

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE  
AUDITU WEWNĘTRZNEGO  

I SYSTEMU ZSZ W ORGANIZACJI

Audit stanowi 
szczególnie 
cenne narzędzie 
zarówno na etapie 
wdrażania, jak 
również na etapie 
doskonalenia 
systemu 
zarządzania. 
Trudno wyobrazić 
sobie prawidłowe 
utrzymanie 
i rozwój systemu 
bez nieustannego 
doskonalenia 
procesu audytów 
wewnętrznych.



13Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

SIS 2015

wprowadzenie zmian i  innowacji do 
przedsiębiorstwa.

Jednym z narzędzi sprawdzających, 
czy to co zaplanowaliśmy i  wdrożyli-
śmy działa i jest zgodne z wymogami 
systemowymi oraz postanowieniami za-
wartymi w dokumentach systemowych 
firmy jest audit.

Audit stanowi szczególnie cenne na-
rzędzie zarówno na etapie wdrażania, 
jak również na etapie doskonalenia sy-
stemu zarządzania. Trudno wyobrazić 
sobie prawidłowe utrzymanie i rozwój 
systemu bez nieustannego doskonale-
nia procesu audytów wewnętrznych. 

Wielu pracowników nie lubi auditów 
uważając, że to kontrola ich pracy i au-
dytorzy szukają „na siłę” jakiś niezgod-
ności. Należy sobie zdawać sprawę, że 

znalezienie w trakcie auditu niezgod-
ności nie świadczy o złej pracy działu, 
czy poszczególnych osób i nie stanowi 
podstawy do jakichkolwiek negatyw-
nych konsekwencji. Wręcz przeciwnie, 
niezgodności i spostrzeżenia mają po-
móc w znalezieniu słabych punktów i ich 
odpowiednio wczesnym usunięciu. Takie 
działania wpłyną na doskonalenie pracy 
całego działu oraz firmy.

Wyniki auditu są wykorzystane przez 
kierownictwo jako narzędzia poprawy 
funkcjonowania firmy. Stanowią waż-
ne źródło informacji o  jego sytuacji 
wewnętrznej i  pomagają znaleźć nie-
prawidłowości, a  poprzez działania 
korygujące wyeliminować je.

„W teorii, teoria i praktyka są iden-
tyczne. W praktyce – nie są.” – Y. Berra. 

Cytat ten doskonale odzwierciedla 
firmy, które wdrożyły Zintegrowany 
System Zarządzania tylko po to, aby 
spełnić wymagania norm. Takie dzia-
łanie nie przynosi żadnych korzyści 
spółce. Dlatego tak ważne w organizacji 
jest ciągłe monitorowanie działań oraz 
doskonalenie systemu. Zarządzanie 
firmy zgodnie z modelem PWSD i we-
ryfikowanie podjętych działań poprzez 
audity pozwoli na wprowadzanie zmian 
i innowacji w przedsiębiorstwie. Dzięki 
temu firma dalej będzie konkurencyjną 
na rynku.

WBREW POZOROM, WSZYSTKIE MOJE DECYZJE 
SĄ DOSKONALE PRZEMYŚLANE. MOŻNA TO 

ŁATWO SPRAWDZIĆ  

Dlatego tak ważne w organizacji jest ciągłe 
monitorowanie działań oraz doskonalenie systemu. 
Zarządzanie firmy zgodnie z modelem PWSD 
i weryfikowanie podjętych działań poprzez audity 
pozwoli na wprowadzanie zmian i innowacji 
w przedsiębiorstwie.
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Rodzaj informacji, jakie spółka zobligo-
wana jest przekazywać do wiadomości 
publicznej, ich zakres oraz moment 
publikacji, na dzień dzisiejszy regulują 
przepisy prawa, a wykonanie obowiąz-
ków informacyjnych, monitorowane 
i  oceniane jest przez Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego. Niestety – Ko-
misja nie rozdaje nagród za prawidłowo 
pełnione obowiązki, natomiast coraz 
częściej i coraz wyższe rozdaje kary za 
nieprzestrzeganie przepisów prawa 
w tym zakresie. Odpowiedzialność za 
realizowanie obowiązków formalnie 
spoczywa na Zarządzie. 

Faktycznie – wprowadzone w spół-
kach regulaminy nakładają na wszyst-

kich pracowników obowiązek współ-
pracy w  tym zakresie z  osobami 
odpowiedzialnymi za monitorowanie 
wszelkich informacji, które mogą pod-
legać obowiązkowi publikacji. Szczegól-
nie dotyczy to osób na stanowiskach kie-
rowniczych, które posiadają wiedzę na 
temat informacji poufnych – czyli infor-
macji ważnych, kluczowych dla sytua-
cji spółki i decyzji w związku z nimi po-
dejmowanych. Takie informacje bowiem 
mają charakter cenotwórczy, czyli sta-
nowią podstawę decyzji inwestycyjnych 
uczestników rynku. 

Z  uwagi na ustawowe terminy zo-
bowiązujące do publikacji, w przypad-
ku informacji bieżących lub poufnych 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI 
GIEŁDOWEJ – ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW 

I WSPÓŁDZIAŁANIE W ICH SPEŁNIANIU

Kiedy spółka sięga po pieniądze na rynek kapitałowy, staje się spółką publiczną. Akcjonariusze kupują 
akcje w oparciu o wiedzę o spółce, którą budują na podstawie udzielanych przez jej Zarząd informacji.

Autor: Magdalena Eckert, koordynator ds. obowiązków informacyjnych, PBG S.A. 

Adam Górnicki, dyrektor biura zarządu, RAFAKO S.A. 

W ramach 
przygotowania się 
do przyszłorocznej 
rewolucji 
w obowiązkach 
informacyjnych 
spółek publicznych, 
czekają nas 
zmiany w zakresie 
informacji 
podlegających 
raportowaniu.

ZARZĄD PLANUJE 
ZNACZĄCO 

ROZSZERZYĆ KRĄG 
POTENCJALNYCH 
AKCIONARIUSZY
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w terminie 24 godzin od po-
wzięcia informacji przez 
spółkę, ważne jest komuniko-
wanie się przez osoby posia-
dające wiedzę o zdarzeniach, 
z tymi, które weryfikują ko-
nieczność ich publikacji, na 
etapie kiedy są one jeszcze 
POTENCJALNE. Warte pod-
kreślenia jest to, jak zdefi-
niowany jest moment, kiedy 
spółka wchodzi w  posiada-
nie wiedzy na temat zdarze-
nia – następuje to w chwili 
gdy wiedzę o zdarzeniu uzy-
skuje nie Zarząd ale również 
pracownik Spółki, a  biegu 
24 godzin nie przerywa na-
wet dzień ustawowo wolny 
od pracy. Ponadto, w ramach 
przygotowania się do przy-
szłorocznej rewolucji w obo-
wiązkach informacyjnych 
spółek publicznych, czeka-
ją nas zmiany w zakresie in-
formacji podlegających ra-
portowaniu. 

Po wdrożeniu dyrektyw 
unijnych, zniknie katalog in-
formacji bieżących, co z kolei 
spowoduje, że to co podlega 
raportowaniu będzie jeszcze 
bardziej oceniane i niejedno-
znaczne. Tym samym wzroś-
nie rola wewnętrznych ure-
gulowań oraz osób, które 
informacje przekazują Zarzą-
dowi, w celu podjęcia ostatecz-
nej decyzji o uznaniu danej in-
formacji za poufną. Będziemy 
musieli pamiętać na co dzień 
o ciążących na nas obowiąz-
kach informacyjnych…, tym 
bardziej, że już w przyszłym 
roku upływa obowiązują-
cy Polskę termin wdrożenia 
unijnej dyrektywy podnoszą-
cej w  znaczny sposób kary 
za niewypełnianie obowiąz-
ków informacyjnych. Zgod-
nie z przygotowaną na dzień 
dzisiejszy nowelizacją usta-
wy o ofercie publicznej, mak-
symalna kara dla spółek gieł-

OCZYWIŚCIE MOŻE PAN ODCZUWAĆ TREMĘ, ALE DOPIERO PO PRZEKAŻANIU 
NIEZBĘDNYCH INFROMACJI AKCJONARIUSZOM

Z uwagi na ustawowe 
terminy zobowiązu-
jące do publikacji, 
w przypadku informacji 
bieżących lub poufnych 
w terminie 24 godzin 
od powzięcia informacji 
przez spółkę, ważne 
jest komunikowanie się 
przez osoby posiada-
jące wiedzę o zdarze-
niach, z tymi, które 
weryfikują konieczność 
ich publikacji, na etapie 
kiedy są one jeszcze 
POTENCJALNE. 

dowych ma wzrosnąć z 1 mln 
do 10 mln złotych lub 5% skon-
solidowanych przychodów – 
w zależności, która wartość 
będzie wyższa i  to nawet 
w przypadku, kiedy obowiąz-
ku nie dopełni spółka zależna. 
Członkowie zarządów spółek 
giełdowych mogą natomiast 
zostać ukarani, nie jak dotąd 
kwotą 100 tys. złotych, ale na-
wet kwotą 2 mln złotych. Kara 
w wysokości 100 tys. złotych 
grozi członkom Rady Nadzor-
czej, jeśli Komisja stwierdzi, że 
naruszenie obowiązków infor-
macyjnych nastąpiło w wyni-
ku źle prowadzonego nadzo-
ru nad spółką.

W świetle przepisów o obo-
wiązkach informacyjnych na-
leży zdecydowanie zrewido-
wać stwierdzenie „mowa jest 
srebrem a milczenie złotem” 
i rozszerzyć je o „…a właści-
wa komunikacja diamentem 
na wagę braku kary” :) 
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Do realizacji pierwszego z tych celów 
wykorzystuje się systemy przetwarza-
nia transakcyjnego (np. system Kadro-
wy i inne), które gromadząc informacje 
o bieżących działaniach firmy, znako-
micie usprawniają codzienne funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa. 

Realizacja drugiego celu – wsparcie 
podejmowania decyzji, wymaga urucho-
mienia systemów, które pozwalają na 
przegląd danych w zależności od zadane-
go okresu czasu i innych parametrów. Sy-
stemy te funkcjonują poprzez powiązanie 
ze sobą różnych danych z wielu aplikacji, 
przekształcenie tych danych w informa-
cje, a następnie w wiedzę przekrojową 

W RAFAKO, jak i w wielu innych Or-
ganizacjach zaimplementowano różne 
systemy do zastosowań dziedzinowych. 
Używamy systemów Księgowych, Ma-
gazynowych, Planowania Produkcji, 
Kadrowych, Kontroli Dostępu, Harmo-
nogramowania, Budżetowania, Pocz-
towych i wielu innych. Technologicznie 
systemy te częściowo mogą działać na 
wspólnych platformach (bazach danych), 
ale w wielu przypadkach tak się nie dzieje. 
Oczywiście każdy z tych systemów po-
siada własne narzędzia raportowania, 
widoki, wskaźniki, dlatego też w każdej 
dziedzinie menedżer odpowiedzialny za 
dany obszar potrafi/ interpretować dane 
i przekształca je w wiedzę konieczną do 
podejmowania decyzji.

Ponieważ Organizacja to całość, 
a poszczególne obszary są ze sobą ści-
śle powiązane, taka wybiórcza wiedza 
z danego obszaru, bez dodania konteks-
tu innych danych może nie wystarczyć, 
a czasami może prowadzić do niewłaś-
ciwych wniosków. 

Ponadto menedżerowie Organizacji 
bez wnikania w poszczególne systemy 
dziedzinowe potrzebują bieżących in-
formacji (zbudowanych przy użyciu do-
stępnych danych) oraz wiedzy, aby po-
dejmować właściwe kierunkowe decyzje.

Dodatkowo wiele informacji analizo-
wanych jest w kontekście czasu, który 
często umożliwia prognozowanie przy-

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE 
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE DANYMI 

W ORGANIZACJI. HURTOWNIA DANYCH

Celem IT w Organizacji jest wsparcie pracowników w ich codziennym działaniu podczas ewidencji 
danych oraz dostarczenie osobom decydującym (np. menedżerom, analitykom) najlepszych 

narzędzi umożliwiających podejmowanie szybszych i skuteczniejszych działań.

Bożena Małczak, dyrektor biura informatyki i doskonalenia procesów, RAFAKO S.A.



17Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

SIS 2015

szłości. Systemy dziedzinowe 
(tzw. Transakcyjne) zazwyczaj 
nie mają możliwości pokazania 
stanu danych z przeszłości. Na 
przykład trudno jest uzyskać 
odpowiedź na pytanie: jaki 
był stan zaawansowania prac 
w projekcie X na poszczególnych 
zadaniach dwa lata temu.

Do zaspokojenia takich po-
trzeb służą systemy Business 
Intelligence (BI) oparte o  Hur-
townie danych.

To specjalnie przygotowane 
bazy danych, które są cyklicz-
nie (np. codziennie) zasilane 
danymi z systemów dziedzino-
wych. Dane w tych systemach 
są przekształcane: agregowa-
ne, dopasowywane, oznaczane 

„stemplem czasu”, a następnie 
przekazywane menedżerom 
(Zarządowi) w formie Raportów 
lub Kokpitów Menedżerskich.

Powyższe formy prezenta-
cji umożliwiają błyskawiczną 
ocenę sytuacji oraz wniknięcie 
w  dane i  zbadanie przyczyn 
określonych wyników. 

Dla przykładu wyobraźmy 
sobie, że napełniliśmy Hurtow-
nię Danych informacjami o Pro-
jektach realizowanych przez 
Organizację.

Na przykład informacją 
o realizowanym projekcie taką 
jak: Numer, Przedmiot projek-
tu, Wartość kontraktu, Klient, 
Lokalizacja, Terminy, Asorty-
ment, Kierownik i  inne osoby 
w  projekcie, Zakres (wykaz 
dostarczanych elementów tzw. 
spis zespołów projektowych), 
Terminy (kluczowe daty, har-
monogramy), Koszty (Plano-
wany Budżet), Przychody itd. 
może pochodzić z kilku różnych 
systemów: Ewidencji projektów, 

Finansów ERP, Systemu Kadro-
wego, System Harmonogramo-
wania, Logistyki ERP. 

W  trakcie budowania Hur-
towni tworzymy zestawy da-
nych (tzw. Tabele Faktów i  Ta-
bele Wymiarów) i zasilamy nimi 
struktury danych w Hurtowni. 
Nasza przykładowa struktura 
może być następująca: 

W zależności od potrzeb, cykl 
zasileń możemy ustawić na inter-
wał dzienny, miesięczny lub inny. 

Dzięki procesowi zasilana da-
nych (tzw. ETL) w bazie danych 
niezależnej od naszych syste-
mów dziedzinowych gromadzi-
my informację o Projektach.

Dodatkowo możemy przy-
gotować różne agregaty czyli 
podsumowania danych tak, by 
zainteresowani w krótkim cza-
sie mogli otrzymać odpowiedź 
na swoje pytania bez konieczno-
ści każdorazowego przeliczania 
danych.

Przykładowo, odpowiedzi na 
pytania: 
• które projekty mają najlepszą 

rentowność, które najgorszą, 
jak to wyglądało w ubiegłym 
kwartale, w roku? 

• jaka jest średnia rentowność 
projektów prowadzonych dla 
Klienta Y? 

• jaki będzie cash-flow na pro-
jektach z uwzględnieniem ak-
tualnego odchylenia od planu 
bazowego harmonogramu?

• jaki jest poziom naszych zo-
bowiązań z  racji realizacji 
projektów dla Klienta Y?

• mogą wymagać zestawienia 
danych z  kilku systemów 
i  długotrwałych mozolnych 
procedur obliczeniowych 
w  ulubionym przez nas 
wszystkich Excelu.
Jeżeli na takie pytania mamy 

odpowiadać regularnie, to war-
to przygotować odpowiedni 
Raport, który będzie cyklicznie 
odświeżany, zautomatyzuje na-
sze działania i w efekcie da nam 
oszczędność czasu i  kosztów. 
Przy takiej organizacji procesu 
będziemy też mieli pewność, że 
każde wyliczenie raportu jest 
wykonywane w  taki sam spo-
sób. Eliminujemy w ten sposób 
błędy ludzkie, które pojawiają 
się podczas ręcznego przygoto-
wywania raportów.

Inną formą prezentacji in-
formacji jest Kokpit Menedżer-
ski, którego celem jest szybkie 
pokazanie wskaźników stanu 
proces/firma. Menedżer po zalo-
gowaniu się do kokpitu powinien 
na podstawie kilku kluczowych 

klient
saldo 
ocena

budżet
plan kosztów
plan przychodów

należności
faktury
płatności

zobowiązania
faktury 
płatności

harmonogram
start, koniec

harmonogram 
projektowania

harmonogram 
produkcji

harmonogram 
montażu

Projekt:
numer,
przedmiot,
wartość,
klient,
lokalizacja,
kierownik



18 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

wskaźników zorientować się w bieżącej 
sytuacji w swoim procesie. 

Kokpity są zazwyczaj realizowane 
w formie prostych gadżetów jak: wskaź-
niki, sygnalizatory świetlne, proste licz-
niki. Powyżej przykład takiego kokpitu.

Systemy BI oparte o Hurtownie Da-
nych mają jeszcze jedną dodatkową ce-
chę, bardzo lubianą i często wykorzysty-
waną przez Użytkowników. Pozwalają 
na analizę danych poprzez schodzenie 
do niższych poziomów agregacji (tzw.
drill-down). Poprzez kolejne poziomy 
zagłębiania się w co raz bardziej deta-
liczne dane możemy odnaleźć przyczyny 
takich a nie innych wyników. Dodatko-
wo możemy analizować dane z różnych 
punktów widzenia. Możliwość taką dają 
nam tzw. kostki wielowymiarowe zbudo-
wane na podstawie danych w Hurtowni. 

Stworzenie Hurtowni Danych jest 
przedsięwzięciem po pierwsze nieła-
twym, po drugie wysoce kosztownym. 
Hurtownia danych z  racji swojego 
charakteru jest bazą, która z każdym 
cyklem ładowania zwiększa swoją ob-
jętość. Technicznie wymagane są duże 
przestrzenie na macierzach dyskowych 
(rzędu terabajtów) oraz silne serwery 
dla przetwarzania danych.

Mając na uwadze powyższe, rozpo-
czynając tworzenie Hurtowni powinni-
śmy dokładnie określić cel, do którego 
dążymy, aby na koniec móc stwierdzić, 
czy cel ten osiągnęliśmy. Warto pamię-
tać, że Hurtownię Danych budujemy dla 
firmy i  że sukces odnosimy wówczas, 

gdy firma osiągnie cel, który miała na 
uwadze, decydując się na takie przed-
sięwzięcie. Toteż ważnym jest, aby kie-
rownictwo firmy owe cele biznesowe 
sformułowało. Właściwie sformułowany 
cel biznesowy powinien być: mierzalny, 
ograniczony czasowo oraz zorientowa-
ny na klienta. Przykładowym celem bi-
znesowym może być zwiększenie marży 
na projektach ABCD o 5% w stosunku do 
planu bazowego budżetu. 

Podsumowując należy podkreślić, że 
uruchomienie Hurtowni daje Organiza-
cji szereg korzyści:
• wzrost wydajności procesu analizy – 

szybka analiza dużych porcji danych 
związana z  wydajnością modelu 
OLAP,

• zmniejszenie pracochłonności opra-
cowywania wiedzy – poprzez auto-
matyzację procesów przygotowania 
danych na potrzeby analityczne,

• elastyczność w prezentowaniu wyni-
ków – możliwość łatwego i szybkiego 
zaprezentowania wyników analizy 
w dowolnym układzie i formie,

• przygotowywanie prognoz i  symu-
lacji – możliwość natychmiastowego 
zaobserwowania wyników,

• zapewnienie wysokiego poziomu in-
tegralności danych co jest związane 
ze spójnym modelem wielowymia-
rowym,

• wzrost poziomu bezpieczeństwa 
danych  – dzięki usprawnieniu za-
rządzania uprawnieniami dostępu 
do danych.

Kokpit Menedżerski, 
którego celem jest 
szybkie pokazanie 
wskaźników stanu 
proces/firma. Menedżer 
po zalogowaniu się 
do kokpitu powinien 
na podstawie kilku 
kluczowych wskaźników 
zorientować się 
w bieżącej sytuacji 
w swoim procesie. 

Stworzenie Hurtowni 
Danych jest 
przedsięwzięciem po 
pierwsze niełatwym, 
po drugie wysoce 
kosztownym. 
Hurtownia danych 
z racji swojego 
charakteru jest bazą, 
która z każdym cyklem 
ładowania zwiększa 
swoją objętość. 
Technicznie wymagane 
są duże przestrzenie na 
macierzach dyskowych 
(rzędu terabajtów) 
oraz silne serwery dla 
przetwarzania danych.
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Tyle mówi Wikipedia, a  czym 
ów SharePoint ma stać się dla 
PBG? Otóż wyobraźmy sobie, 
że oto wynajęliśmy doskonałe-
go, metodycznego archiwistę 
o  wyjątkowych zdolnościach 
analitycznych. Bo właśnie kimś 
(a właściwie czymś) takim jest 
dla nas SharePoint. Od wielu 
lat realizujemy większe i mniej-
sze kontrakty. Na każdym z nich 

„produkujemy” całą masę doku-
mentów. Mamy projekty bu-
dowlane, wykonawcze, powy-
konawcze, mamy dokumentację 
jakościową, mamy zapytania 
ofertowe, zamówienia, umowy, 
notatki ze spotkań, harmono-
gramy itd. Z wersją papierową 
owej dokumentacji sprawa jest 
jasna. Pakujemy do segregato-
rów, później do archiwum, a po 
upływie określonego terminu… 
do spalarni. Jednak dziś nie ma 
już konieczności trzymania tych 
wszystkich dokumentów w ory-
ginale. Możemy „zluzować” za-
równo nasze firmowe archiwum, 
jak i te podręczne – w biurze bu-
dowy. I robimy tak, trzymając 
dokumenty w  formie elektro-
nicznej. Tutaj jednak pojawia 
się problem. Każdy realizowa-

ny projekt żyje „swoim” życiem. 
Pliki przetrzymywane są na ser-
werach, a sposób katalogowa-
nia ich jest wewnętrzną sprawą 
osoby zarządzającej dokumen-
tacją na danym projekcie. Jak 
ma więc na przykład specjalista 
do spraw serwisu odnaleźć dwa 
lata po zakończeniu budowy ja-
kiś konkretny projekt w „mętli-
ku” katalogów i podkatalogów 
na dysku? Albo jak, jeszcze pod-

czas realizacji, branżysta, któ-
ry na projekcie pojawił się przed 
tygodniem ma dla Zamawiają-
cego znaleźć interesujący go 
dokument, kiedy akurat osoba 
zarządzająca dokumentacją jest 
na urlopie? Takie poszukiwania 
są jak podróż Tezeusza przez 
kreteński labirynt bez pomocy 
Ariadny z jej nicią. Zajmują cza-
sem więcej czasu niż cała spra-
wa jest warta. Z  takiego właś-

WSPÓŁPRACA A ZAMAWIAJĄCY – 
 „SIR POINT” – CZYLI NASZ NOWY 

WIRTUALNY PAN ARCHIWISTA

„SharePoint jest wielozadaniową platformą, pozwalającą na zarządzanie i zabezpieczanie stron internetowych oraz 
różnego rodzaju plików i dokumentów importowanych pomiędzy serwerem a klientem. Dodatkowo umożliwia 

współpracę i integrację pomiędzy sobą serwerów sieciowych oraz zawartych w nich repozytoriach danych.  
Poza powyższym, Microsoft SharePoint może pełnić rolę platformy deweloperskiej, za pomocą  

której webmasterzy mogą rozbudowywać swoje aplikacje.”

Paweł Krzywda, project manager, PBG SA 

Anna Matuszak, koordynator projektu ds. certyfikacji, PBG SA

KIEDY PYTAŁEM O TO, ILE PAMIĘCI CI ZOSTAŁO, MIAŁEM 
NA MYŚLI TWÓJ KOMPUTER, A NIE CIEBIE…



20 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

nie powodu zaczęliśmy szukać 
rozwiązania, które raz, ułatwi-
łoby „poszukiwaczom” szybkie 
odnalezienie interesujących ich 
plików, a  dwa, uporządkowa-
łoby sprawę przetrzymywania 
dokumentacji w wersji elektro-
nicznej na wszystkich projek-
tach. Tak, w pierwszej kolejno-
ści, powstał system kodowania 
dokumentów. Uniwersalny sy-
stem dla wszystkich realizowa-
nych przedsięwzięć, pozwalają-
cy w ciągu znaków „zakodować” 
nazwę projektu, rodzaj obiek-
tu, branżę jakiej dotyczy doku-
ment, a także rodzaj dokumen-
tu. Po stworzeniu owego „coding 
systemu” sięgnęliśmy po Share-
Pointa. Wersję podstawową tej 
platformy Microsoft udostęp-
nia darmowo, jest więc to sy-
stem, który najpierw musieliśmy 

„oswoić”, czyli przystosować do 
naszych potrzeb. Tutaj do akcji 
wkroczyli informatycy. „Nauczy-
li” oni „Pana Archiwistę” nasze-
go systemu kodowania, także, 
jeśli nie zechcemy, nie wpuści 
on do archiwum żadnego do-
kumentu, który nie będzie zaty-
tułowany odpowiednim kodem. 
A właśnie ten kod pozwala nam, 
czyli użytkownikom, odnaleźć 
szybko i  bezproblemowo po-
szukiwany przez nas dokument. 

Poza tym SharePoint daje 
także wiele innych możliwości, 
z  których chcemy skorzystać, 
a  których nie umożliwiał nam 
zwykły dysk sieciowy. Pierwszą 
z nich jest wersjonowanie doku-
mentów. Częsta sytuacja podczas 
realizacji przedsięwzięcia to 
zmiana w  projekcie wykonaw-
czym. Weźmy na przykład pro-
jekt instalacji sanitarnych na 
obiekcie X. Jeśli nastąpiła jakaś 

zmiana w takowym projekcie i do 
nazwy pliku nie dodaliśmy „wer-
sja 2”, czy też „rewizja 2”, podczas 
zapisywania pliku na dysku zwy-
czajnie „nadpisywaliśmy” nową 
wersję nad starą. To tak, jak by-
śmy z  segregatora wyciągnęli 
starą wersję, wrzucilibyśmy do 
kosza, a  w  segregator wpięli 
nową. Jeśli po miesiącu okazuje 
się, że na przywołanym obiekcie 
X instalacje sanitarne znów mu-
simy przeprojektować wracając 
do rewizji pierwszej… „umarł 
w  butach”. Robimy od nowa. 
SharePoint tego typu problemy 
eliminuje. Jeśli zapisujemy plik 
o  tym samym kodzie, nazwie 
i rozszerzeniu, jaki jest już w sy-
stemie, zostanie on automatycz-
nie zapisany jako kolejna wersja, 
przy czym wersja poprzednia 
pozostanie cały czas dostępna.

Kolejna zdolność naszego no-
wego Pana Archiwisty to moż-
liwość ustawienia hierarchii 
akceptacji dokumentów. Przy 
zapisywaniu plików na dysk, 

„z automatu” taki plik stawał się 
„wersją obowiązującą” i był do-
stępny dla wszystkich posiada-
jących uprawnienia do danego 
katalogu. SharePoint umożliwia 
zaś akceptowanie dokumentów. 
Na przykład, projektant po za-
kończeniu pracy wysyła plik do 
swego przełożonego i  dopiero 
po jego akceptacji, projekt staje 
się „pełnoprawnym” i obowiązu-
jącym dokumentem.

Takich możliwości jest jesz-
cze wiele. Nie wszystkie z nich 
od razu wykorzystamy, chcemy 
bowiem „podejść do tematu” 
stopniowo. Pamiętać też nale-
ży, że zawsze owo utrzymanie 
porządku w dokumentacji, bę-
dzie zależało od nas. Nasz wir-
tualny Pan Archiwista będzie 
nas wspierał, ale my musimy 
mu w tym pomagać. To trochę 
jak z nawigacją samochodową, 
nie można „wyłączyć myślenia” 
i kierować się tylko tym co nam 
mówi „Hołek”, bo możemy skoń-
czyć z autem w rzece (historia 
zna takie przypadki!!).

W  chwili obecnej pierwsze 
projekty, na których wdrażany 
jest nowy system zarządzania 
dokumentacją to „Rozbudowa 
Tłoczni Gazu Rembelszczyzna 
(…)” oraz „Zagospodarowanie 
odwiertów Dzieduszyce 2 i 4k”. 
Na każdym z  tych projektów 
powołany został administrator 
SharePoint, czyli jednocześnie 
koordynator ds. dokumentacji. 
Na Rembelszczyźnie jest to Pani 
Anna Matuszak, na Dzieduszy-
cach Pani Magdalena Adam-
czyk. To one wraz z zespołami 
realizującymi owe projekty 
przetestują nasze założenia 

„w praniu”. Wierzę, że nam się to 
uda i, co będzie z korzyścią za-
równo dla nas jak i dla naszych 
Zamawiających, komunikacja 
na naszych projektach poprawi 
się… spektakularnie. 

Pamiętać też należy, że zawsze owo utrzymanie porządku 
w dokumentacji, będzie zależało od nas. Nasz wirtualny Pan Archiwista 
będzie nas wspierał, ale my musimy mu w tym pomagać. To trochę jak 
z nawigacją samochodową, nie można „wyłączyć myślenia” i kierować 
się tylko tym co nam mówi „Hołek”, bo możemy skończyć z autem 
w rzece (historia zna takie przypadki!!).

Jak, jeszcze 
podczas 
realizacji, 
branżysta, który 
na projekcie 
pojawił się przed 
tygodniem 
ma dla 
Zamawiającego 
znaleźć 
interesujący go 
dokument, kiedy 
akurat osoba 
zarządzająca 
dokumentacją 
jest na urlopie?
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Międzynarodowa Organiza-
cja Standaryzacji (ISO) okre-
śliła w  normie ISO 8402  de-
finicję jakości jako „ogół 
właściwości wyrobu lub usłu-
gi decydujących  o zdolności 
wyrobu lub usługi do zaspa-
kajania stwierdzonych lub 
przewidywanych potrzeb”. 

O sukcesie firmy decydu-
je sposób w jaki organizacja 
potrafi zaspokoić potrzeby 
swoich Klientów. Podstawo-

KOSZTY JAKOŚCI  
A WSPÓŁPRACA W ORGANIZACJI

Na obecnym rynku liczą się firmy, które stale nadzorują i dbają o właściwy poziom i strukturę 
kosztów. To właśnie klucz do konkurencyjności firmy oraz jej rentowności. 

Autor:  Dariusz Krawczyk, kierownik zespołu sterowania jakością, RAFAKO S.A.

wą zasadą jakości jest by 
zaspokojenie potrzeb mia-
ło miejsce po optymalnym 
koszcie. Ważnym elementem 
ogółu kosztów wytwarzania 
są koszty jakości będące 
sumą wszystkich kosztów 
operacyjnych związanych 
z osiągnięciem jakości. Wy-
mogiem normy ISO 9001 jest 
stałe doskonalenie systemu 
zarządzania jakością w tym 
poprawa jakości produktów 

co ma bezpośrednie przeło-
żenie na poprawę konkuren-
cyjności wyrobów oraz na 
zmniejszenie kosztów pono-
szonych przez organizację.

Nie bez znaczenia jest 
także fakt że poprawa jakości 
jest jednym  z podstawowych 
warunków istnienia firmy 
na rynku Unii Europejskiej. 
Prawo Unii szczegółowo re-
guluje zagadnienia jakości 
i  bezpieczeństwa wyrobów 
zarówno produkowanych 
w krajach członkowskich jak 
i  importowanych na rynek 
europejski. Wyroby mogące 
stanowić niebezpieczeństwo 
dla życia lub bezpieczeństwa 
ludzi lub środowiska podle-
gają obligatoryjnej certyfika-
cji – znakowaniu CE – a przed 
tym ocenie zgodności z pod-
stawowymi wymaganiami 
dyrektyw nowego podejścia. 

Historia systemowego 
podejścia do problemu 
jakości w Rafako S.A.
Początki systemowego po-
dejścia do problemu jakości 
datują się  z początkiem lat 
90. Wyodrębnione i zdefinio-
wane zostały podstawowe 
procesy zachodzące w Spółce. 
W 1994 roku firma uzyskała 

NIE PRZEJMUJCIE SIĘ. TEŻ NIE ROZUMIEM NIC Z TYCH NOWYCH 
WYTYCZNYCH. PO PROSTU MUSIMY JE WDROŻYĆ…

O sukcesie firmy 
decyduje sposób 
w jaki organizacja 
potrafi zaspokoić 
potrzeby swoich 
Klientów. 
Podstawową 
zasadą jakości jest 
by zaspokojenie 
potrzeb miało 
miejsce po 
optymalnym 
koszcie.
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certyfikat ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Mechaników 
Inżynierów) – stempelS,UiU2. 

W 1995 roku Firma otrzymała Certyfikat ISO 9001, który 
uwieńczył pierwszy etap usystematyzowanego podejścia do 
zarządzania jakością, a w 1998 roku certyfikat zarządzania 
środowiskowego wg ISO 14001. 

W 2002 roku zakończono proces integracji Systemu Zarzą-
dzania Jakością wg wymagań normy PN-EN 9001 oraz Syste-
mu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy PN-

-ISO14001.Na początku 2003 roku Spółka otrzymała certyfikat 
w zakresie wymagań DYREKTYWY 97/23/UE dotyczącej nada-
wania wyrobom znaku bezpieczeństwa CE.   Wykazując ponad 
przeciętną dbałość o środowisko, w 2006 roku firma wdrożyła 
wymagania Rozporządzenia 761/2001/WE (EMAS) i na począt-
ku 2007 została zarejestrowana w Krajowym rejestrze EMAS 
jako piąta organizacja w kraju.

W 2007 roku firma uzyskała certyfikaty dopuszczające 
nasze wyroby na rynek Chin. Są to certyfikaty wydane przez 
Urząd Generalny Nadzoru Jakościowego, Kontroli i  Kwa-
rantanny Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie produkcji 
Kotłów klasy A oraz Zbiorników Ciśnieniowych klasy A1 i A2.

W trosce o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy 
w 2008 roku w firmie wdrożono System Zarządzania BHP wg 
PN-N 18001, co zostało potwierdzone certyfikatem. Obecnie 
w RAFAKO funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania wg 
PN-EN ISO 9001, Dyrektywy 97/23/UE, PN-EN ISO 14001, Rozpo-
rządzenia EMAS i PN-N 18001.

Podział kosztów jakości
Podział kosztów jakości rejestrowanych w Rafako przedsta-
wiony jest na powyższym  schemacie.

Koszty Jakości zostały podzielone na dwie grupy:
• Koszty zgodności – czyli koszty zapobiegania błędom i wy-

twarzaniu produktów o zaniżonej jakości, powstających 
przed wystąpieniem błędów oraz oceny zgodności,

• Koszty niezgodności- koszty korekty błędów i likwidacji 
skutków niedostatecznej jakości produktów, powstających 
po wystąpieniu błędów.

Na koszty zgodności składają się:
• Koszty zapobiegania błędom obejmujące:

• Koszty planowania jakości

Podział kosztów jakości w Rafako S.A

Analizy kosztów jakości opracowywane 
okresowo w cyklu 6-cio miesięcznym są 
przekazywane wewnątrz organizacji. 
Przedmiotowa analiza jest także przedmiotem 
prezentacji na corocznej Radzie Jakości. Wnioski 
z Rady Jakości są przedmiotem podejmowania 
dalszego doskonalenia w zakresie jakości. 

Poprawa jakości jest jednym  
z podstawowych warunków 
istnienia firmy na rynku Unii 
Europejskiej. 

• Koszty analizy i obsługi danych jakościowych
• Koszty rozwoju wyposażenia kontrolno – pomiarowego
• Koszty szkoleń + uprawnień
• Koszty zarządzania systemem zapewnienia jakości
• Koszty wdrożenia i obsługi systemu informacji o stan-

dardach jakościowych
• Koszty nadzoru i obsługi gwarancyjnej

• Koszty oceny zgodności obejmujące:
• badania wejściowe potwierdzające zgodność z wyma-

ganiami specyfikacji
• przeprowadzenie kontroli
• utrzymanie i kalibracja wyposażenia badawczego
• odbiory zewnętrzne
• koszty gromadzenia danych

Na koszty niezgodności składają się:
• Koszty niezgodności wewnętrznych, w tym:

• Kosztów usuwania niezgodności po Kartach Niezgod-
ności,

• Koszty Badań Dodatkowych,
• Koszty zmian w trakcie produkcji

• Koszty niezgodności zewnętrznych, w tym:
• Kosztów usuwania niezgodności po Kartach Niezgod-

ności Budowy,
• Kosztów usuwania Reklamacji
Pełna rejestracja kosztów i gromadzenie danych w syste-

mach informatycznych pozwala na prowadzenie okresowych 
analiz kosztów jakości.
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Koszty jakości w Rafako 
w latach 2010 – 2013 
Poniżej widać zestawienie kosz-
tów jakości w latach 2010 – 2013. 
Na wykresie przedstawiono pro-
centowy udział kosztów jakości 
w odniesieniu do wypracowane-
go zysku ze sprzedaży.

 Analizy kosztów jakości 
opracowywane okresowo w cy-
klu 6-cio miesięcznym są prze-
kazywane wewnątrz organiza-
cji. Przedmiotowa analiza jest 
także przedmiotem prezenta-
cji na corocznej Radzie Jakości. 
Wnioski z Rady Jakości są przed-
miotem podejmowania dalsze-
go doskonalenia w zakresie ja-
kości. 

Współpraca w organizacji
Wytwarzanie oparte jest na 
pracy zespołowej. Przy wytwa-
rzaniu uczestniczą pracownicy 
komórek:
• biura konstrukcyjnego
• biura technologicznego
• działu spawalniczego
• biura kontroli jakości 
• wydziałów produkcyjnych
• biura logistyki

Tylko poprzez efektywną 
współpracę wewnątrz organi-
zacji możemy zagwarantować 
najwyższą jakość wytwarza-
nych elementów. 

Przykładem tego działania 
jest wypracowany dokument 
Planu spawania i  badań. Jest 
on elementem dokumentacji 
konstrukcyjnej. Tworzony jest 
we współpracy kilku komórek:
• biura konstrukcyjnego
• biura kontroli jakości
• działu spawalniczego
Korzystają z niego:
• pracownicy wydziałów pro-

dukcyjnych
• inspektorzy kontroli jakości
• spawalnicy wydziałowi

Należy podkreślić że tylko 
poprzez efektywną współpracę 
wewnątrz organizacji możemy 
zagwarantować najwyższą ja-
kość wytwarzanych elementów 
oraz świadczonych usług.

Nagrody Jakości Rafako
Skuteczność prowadzonych 
działań w  zakrwesie Zapew-
nienia Jakości zweryfikowana 
została poprzez poddanie się 

Spółki ocenie w ramach Polskiej 
Nagrody Jakości, a  wcześniej 
śląskiej edycji tej nagrody. Oba 
te prestiżowe tytuły RAFAKO S.A. 
uzyskało za pierwszym podej-
ściem w roku 2001, co jest ewe-
nementem w  historii tych na-
gród.

Oznaką wysokiej jakości 
wytwarzanych produktów są 
wysokie oceny naszych Klien-
tów. W roku 2014 firma Rafako 
została uznana przez firmę Val-
met  –  jako jednego z dostawców 
oferujących dostawy spełniają-
ce najwyższe standardy jakoś-
ciowe.

Kolejnym dowodem wyso-
kiej oceny praktycznego funk-
cjonowania systemów jakości 
w  RAFAKO jest przyznanie 
w  roku 2014  dyplomu uzna-
nia UDT i  Ministra Gospodar-
ki za „efektywną współpracę 
w  obszarze minimalizowania 
ryzyka eksploatacji urządzeń 
technicznych, utrzymywanie 
wysokiego standardu bezpie-
czeństwa technicznego oraz 
wkład w stabilny rozwój polskiej 
gospodarki”

Od redakcji
Dzięki współpracy i wspólnemu 
zaangażowaniu interdyscypli-
narnych zespołów możemy być 
dumni i cieszyć się  z efektów na-
szej pracy, którą każdego dnia 
wpływamy na jakość świadczo-
nych usług. Dzięki efektywnemu 
wykorzystaniu systemów  i na-
szych umiejętności maksymali-
zujemy zyski płynące  z korela-
cji dobrej współpracy i kosztów 
jakości. 

Udział 
procentowy 
kosztów 
jakości w od-
niesieniu do 
wypracowa-
nego zysku ze 
sprzedaży

Oznaką wysokiej jakości wytwarzanych produktów są wysokie oceny 
naszych Klientów. W roku 2014 firma Rafako została uznana przez 
firmę Valmet  –  jako jednego z dostawców oferujących dostawy 
spełniające najwyższe standardy jakościowe.
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Zmiana stanu posiadania 
akcji RAFAKO S.A. przez ING 
Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych S.A. w wyniku 
nabycia akcji Rafako, liczba 
głosów na walnym zgroma-
dzeniu Rafako posiadanych 
łącznie przez wszystkie Fun-
dusze zarządzane przez ING 
TFI wzrosła powyżej progu 
5% ogólnej liczby głosów.

W Elektrowni Jaworzno III, 
na terenie budowy nowego 
bloku energetycznego 
rozpoczęto prace związane 
z wykopami pod funda-
menty budynku głównego 
kotłowni i maszynowni oraz 
pod fundamenty chłodni 
kominowej. 

W Katowicach odbyła się 
jubileuszowa X Konferen-
cja Naukowo-Techniczna 
pt. „Ochrona Środowiska 
w Energetyce”. W konfe-
rencji udział wzięli Prezes 
RAFAKO S.A., pani Agniesz-
ka Wasilewska- Semail oraz 
Wiceprezes RAFAKO S.A., 
pan Krzysztof Burek. Pani 
Prezes wygłosiła referat do-
tyczący stanu realizacji pro-
jektu budowy bloku w Elek-
trowni Jaworzno III oraz 
wzięła udział w debacie pn. 
„Polityka energetyczna Pol-
ski 2050 – na jaki scenariusz 
powinniśmy postawić?”. 
W drugim dniu konferencji 
Pan Prezes wziął udział 
w podsumowującym panelu 
dyskusyjnym: „Jak sprostać 
normom emisyjnym, nie 
zmniejszając efektywności 
wytwarzania”.

Zawarcie przyrzeczonej, 
umowy sprzedaży akcji 
spółki FPM S.A. z siedzibą 
w Mikołowie, należącej 
do RAFAKO SA, na rzecz 
TDJ S.A. z siedzibą w Kato-
wicach.

Sędzia Komisarz wydał 
Postanowienie w przedmio-
cie wyznaczenia terminu 
Zgromadzenia Wierzy-
cieli PBG S.A w upadłości 
układowej w terminach 27, 
28 i 29 kwietnia. 

W PBG Gallery otwarto 
wernisaż wystawy Rysunku 
pt. „MIDAS” autorstwa 
Pawła Fliegera i Bartosza 
Kulczyka.

W Pietrowicach Wielkich 
odbyło się spotkanie promu-
jące program „Start-Up” – 
czyli edukację biznesową 
i promocję przedsiębiorczo-
ści w samorządach, której 
celem jest m.in. zapoznanie 
i zachęcenie do prowadze-
nia własnej działalności 
gospodarczej. W roli 
eksperta w spotkaniu udział 
wzięła Prezes RAFAKO pani 
Agnieszka Wasilewska- 
-Semail. 

Sąd zwiesił postępowanie 
wszczętego z powództwa 
Konsorcjum, realizującego 
budowę wielofunkcyjnego 
Stadionu Narodowego 
w Warszawie wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, do-
tyczącego budowy Stadionu 
Narodowego przeciwko 

Narodowemu Centrum 
Sportu Sp. z o.o., Skarbo-
wi Państwa – Ministrowi 
Sportu i Turystyki. Wydanie 
postanowienia przez Sąd 
nastąpiło na zgodny wnio-
sek stron postępowania i ot-
wiera drogę do rozpoczęcia 
rozmów zmierzających do 
zawarcia ugody pomiędzy 
stronami. 

RAFAKO wygrało przetarg 
na modernizację elektrofil-
trów w Elektrowni Ostro-
łęka. Inwestycja szacowna 
jest na ponad 85 milionów 
złotych. Inwestycja ma 
przełożyć się na zmniejsze-
nie emisji pyłów elektrowni 
o połowę. Jest to kolejny 
etap dostosowywania 
Elektrowni Ostrołęka B do 
nowych unijnych norm emi-
sji dla jednostek spalających 
węgiel kamienny i biomasę.

W Warszawie odbyła się 
debata pt. „Nowe prawo 
restrukturyzacyjne – druga 
szansa dla firm, korzystna 
dla rozwoju gospodarcze-
go”. W debacie udział wzięła 
Wiceprezes Zarządu PBG SA 
w upadłości układowej pani 
Kinga Banaszak-Filipiak 
dzieląc się doświadczeniem 
spółki, zebranym podczas 
dwu i pół letniego procesu 
restrukturyzacji prowadzą-
cej do zawarcia układu. 

Spółka E003B7, w całości 
zależna od Rafako, zawarła 
z firmą Uniserv-Piecbud 
umowę na zaprojektowanie, 
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W I A DOMOŚCI

dostawę i montaż chłodni kominowej 
w Elektrowni Jaworzno. Łączna war-
tość inwestycji to 164 mln zł. 

Na terenie gminy Pietrowice Wielkie 
zorganizowano po raz trzeci zimowe 
zawody EKO-CROSS, w których uczest-
niczyło ponad 160 osób, a wśród nich 
pracownicy RAFAKO. 

Zakończono budowę Podziemnego 
Magazynu Gazu Husów. Budowę 
zakończono zgodnie z umową i wy-
maganiami Inwestora, otrzymano 
referencje. 

W siedzibie firmy na Wysogotowie 
Zarządy spółek z Grupy PBG spotkały 
się z Pracownikami składając sobie 
nawzajem świąteczne życzenia. 

Wręczono nagrody dla zespołu 
RAFAKO S.A. realizacyjnego IMOS 
Wrocław za zajęcie I miejsca w konkur-
sie Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj 
bezpiecznie”.

W reprezentacyjnym Domu strzele-
ckim RAFAKO, tzw. „pałacyku” odbyło 
się spotkanie opłatkowe Zarządu 
z Załogą. 

Zakończono modernizację instala-
cji odsiarczania spalin na blokach 
nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów 
realizowaną przez RAFAKO S. A. Przy 
realizacji kontraktu zastosowano no-
watorskie rozwiązania, które powstały 
na podstawie wspólnego projektu 
badawczo-rozwojowego RAFAKO 
i Politechniki Wrocławskiej.

Spółka celowa E003B7, w całości 
zależna od Rafako, podpisała umowę 
z firmą Emerson Process Management 
Power And Water Solutions na podwy-
konawstwo nowego bloku w Elektro-

wni Jaworzno. Wartość kontraktu 
to 252 mln zł. 

RAFAKO poinformowało o otrzy-
maniu postanowienia o wpisie 
zastawu na zbiorze rzeczy 
ruchomych pomiędzy Powszech-
ną Kasą Oszczędności Bankiem 
Polskim S.A a RAFAKO do Rejestru 
Zastawów. 

Zatwierdzenie list wierzytelności 
sporządzonych w postępowaniu 
upadłościowym PBG S.A. w upadło-
ści układowej.

Święty Mikołaj odwiedził dzieci 
pracowników RAFAKO S. A. Ze 
względu na brak śniegu przyjechał 
bryczką zaprzężoną w konie. Przy-
wiózł ze sobą mnóstwo prezentów 
oraz swoich pomocników, którzy 
zapewnili dzieciom wspaniałą 
zabawę. Inicjatorem zabawy miko-
łajkowej były związki zawodowe, 
działające na terenie RAFAKO.

W Oświęcimiu, na terenie firmy 
Synthos, odbyło się uroczyste pod-
wieszenie walczaka realizowanego 
przez RAFAKO kotła fluidalnego. Po 
pomyślnie przeprowadzonej próbie 
obciążeniowej odbył się tradycyjny 
chrzest walczaka, któremu nadano 
imię Sławomir.
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CO SŁYCHAĆ NA DZIEDUSZYCACH? 
17 września 2014 roku konsorcjum w składzie PBG oil and gas (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Inżynierskie 
Ćwiertnia podpisało umowę z PGNiGoddział Zielona Góra na zagospodarowanie odwiertów Dzieduszyce-2 i 4k. 

Rozmawiała Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej

Szefem projektu jest Jacek Sztachański 
Project Manager związany z Grupą PBG 
od prawie 14 lat. Posiada bogate i zróż-
nicowane doświadczenie, do tej pory 
uczestniczył zarówno przy projektach 
infrastrukturalnych, hydrotechnicz-
nych realizowanych m. in. w formule 
FIDIC (czerwony i żółty), jak i tych zwią-
zanych z ropą i gazem (Projekt LMG). 

Zapytałam Jacka o to, co słychać na 
projekcie w Dzieduszycach. 

EPC z języka angielskiego Engineering, 
Procurement, Construction (Inżynieria, 
Zamówienia, Wykonanie) czyli innymi słowy 
wykonanie projektu „pod klucz”. Naszym 
zadaniem jest wykonanie projektów, zrealizowanie 
zakupów, kontraktacja usług oraz wykonanie 
i koordynacja wszystkich robót realizowanych 
w ramach Kontraktu.
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Wywiad

Joanna Januszewska: Co jest przed-
miotem umowy? 
Jacek Sztachański: Przedmiotem umo-
wy jest zagospodarowanie odwiertów 
Dzieduszyce-2 i Dzieduszyce-4k wraz 
z budową wspólnej strefy przyodwier-
towej, budowa rurociągu przesyłowe-
go DN80 od odwiertu Dzieduszyce – 
4k poprzez Dzieduszyce – 2 do strefy 
D-3 o długości około 950 m oraz prze-
prowadzenie modernizacji istniejącej 
instalacji technologicznej na Ośrodku 
Produkcyjnym Dzieduszyce, w  celu 
umożliwienia przyjęcia zwiększonej 
ilości wydobywanego płynu złożowe-
go. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia 
ciągłości wydobycia z  istniejącego 
odwiertu Dzieduszyce-3, konieczne 
jest wybudowanie/zabudowanie na 
terenie strefy przyodwiertowej (SP) 
Dzieduszyce-3  instalacji dozowania 
inhibitorów hydratów, soli i parafin, za-
woru odbiorczego tłoka oraz przyłącza 
energii elektrycznej. 

Na potrzeby transmisji danych po-
miarowych i sterowania urządzeniami 
stref przyodwiertowych D-2 i D-4k oraz 
D-3 zostanie zaprojektowane i wykona-
ne połączenie bezprzewodowe w tech-
nologii GPRS. Poszczególne strefy przy-
odwiertowe (odwierty D-2, D-3 i D-4k) 
komunikować się będą z  Ośrodkiem 
Produkcyjnym Dzieduszyce za pomocą 
modułów telemetrycznych.

Projekt jest realizowany w  formule 
EPC. Czy mógłbyś rozwinąć skrót?
EPC z języka angielskiego Engineering, 
Procurement, Construction (Inżynieria, 
Zamówienia, Wykonanie) czyli innymi 
słowy wykonanie projektu „pod klucz”. 
Naszym zadaniem jest wykonanie pro-
jektów (technologicznego, budowlane-
go, wykonawczego), zrealizowanie zaku-
pów (materiałów, urządzeń, armatury 
itd.), kontraktacja usług oraz wykonanie 
i koordynacja wszystkich robót realizo-
wanych w ramach Kontraktu. 

Termin realizacji kontraktu to 14 mie-
sięcy. Czy są już pierwsze sukcesy?
Tak. Pierwszym sukcesem jest otrzyma-
nie pozytywnej decyzji środowiskowej, 
wydanej na podstawie bardzo dobrze 
przygotowanej karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. Karta została przygo-
towana na tyle szczegółowo i wyczer-
pująco, jeśli chodzi o temat, że w opinii 
urzędów nie zachodziła konieczność 
opracowania raportu oceny oddziały-
wania na środowisko.

Kolejnym pozytywnym aspektem na-
szej działalności na projekcie jest to, że 
prawdopodobnie otrzymamy pozwole-
nie na budowę o 1,5 miesiąca wcześniej, 
niż zakładaliśmy w  harmonogramie 
bazowym. 

Poza tym udało się wdrożyć proce-
durę Zarządzania Projektem (Proce-
dura P-3-0) i w oparciu o tę procedurę, 
krok po kroku, realizujemy nasz projekt. 
Procedura powyższa została opracowa-
na przez sztab zaangażowanych ludzi 
pod czujnym okiem Radosława Rząsy, 
a stworzyliśmy ją w oparciu o nasze do-
tychczasowe doświadczenia pracy na 
projektach. 

Zespół realizujący projekt,  
fot. Piotr Mierzwa

Pierwszym sukcesem 
jest otrzymanie 
pozytywnej decyzji 
środowiskowej, 
wydanej na podstawie 
bardzo dobrze 
przygotowanej 
karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. Karta 
została przygotowana 
na tyle szczegółowo 
i wyczerpująco, jeśli 
chodzi o temat, że 
w opinii urzędów nie 
zachodziła konieczność 
opracowania raportu 
oceny oddziaływania 
na środowisko.
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Jak wygląda monitoring działań?
Poddaliśmy naszą pracę wewnętrzne-
mu audytowi. Wspólnie z audytorem, 
naszym kolegą Arkiem Jankowiakiem, 
wyodrębniliśmy mocne i słabe strony 
projektu, określiliśmy obszary do po-
prawy. Kolejny audyt wewnętrzny ma 
zweryfikować, czy podjęte przez nas 
działania przyniosły pozytywny efekt.

Kto uczestniczy w realizacji projektu?
W  realizację zadań zaangażowanych 
jest kilka zespołów. 

W zespole zarządzającym i koordy-
nującym branżowo wszelkie roboty bez-
pośrednio na projekcie pracują:
• Magdalena Adamczyk  – odpowie-

dzialna za kompleksowe zarządzanie 
dokumentacją projektu (dokumenta-
cja jakościowa, odbiorowa, certyfika-
cja CE, UDT, TDT itd.),

• Grzegorz Cieszyński – pełniący funk-
cję kierownika budowy, 

• Piotr Jesionek – odpowiedzialny za 
branże instalacyjno-technologiczną,

• Przemysław Sikora – odpowiedzialny 
za branżę AKPiA,

• Michał Czajka – odpowiedzialny za 
branżę elektryczną. 
Kolejnym zespołem, który swoim do-

świadczeniem, zaangażowaniem i pra-
cą wspiera nasze działania na projek-
cie jest dział projektowy, pod czujnym 
i  wnikliwym okiem Sławomira Ficka. 
Koledzy projektanci odpowiadają za 
opracowanie dokumentacji projektowej 
w zakresie wykonania: projektów tech-
nologicznych, budowlanych i wykonaw-
czych. W codziennych „bojach projek-
towych”, dział ten wspiera zewnętrzne 
biuro projektowe Przedsiębiorstwo Inży-
nierii Środowiska BSB Szymański. Biuro 
to odpowiada także za realizację spraw 
formalno-prawnych, a osobą koordynu-
jącą ten zakres z naszej strony jest nasz 
kolega – Maciej Naskręt. 

Nieocenioną rolę w realizacji naszego 
projektu odgrywa Dział Logistyki, pod 
kierownictwem Kingi Rolnik. Koleżanki 

i koledzy z tego działu, robią wszystko 
co w ich mocy, aby terminowo i zgodnie 
z dokumentacją projektową i kontrak-
tem, dostarczyć nam materiały i usługi. 
Ich istotnym zadaniem jest wynegocjo-
wanie dla Spółki jak najlepszych warun-
ków handlowych oraz ceny. 

Aby móc terminowo rozpocząć ro-
boty w terenie w kwietniu br., należało 
z odpowiednim wyprzedzeniem rozpo-
cząć proces kontraktacji materiałów 
i urządzeń. W chwili obecnej mamy już 
zakontraktowane tzw. materiały dłu-
goterminowe, dla których czas ocze-
kiwania na dostawę wynosi prawie 
30 tygodni.

Roboty technologiczne w  terenie, 
realizowane będą przez nasze dwie 
brygady:
• brygada Ryszarda Perza – odpowie-

dzialna za prace modernizacyjne 
na Ośrodku Produkcyjnym i strefie 
D-3 oraz prace związane z zagospo-
darowaniem strefy przyodwiertowej 
D-2/D-4k,

• brygada Romana Szostaka – odpo-
wiedzialna za wykonanie rurociągu 
technologicznego międzystrefowego,

• brygada ds. elektrycznych i AKPiA – 
odpowiedzialna za wykonanie no-
wych instalacji elektrycznych i AKPiA 
jak też zmodernizowanie istniejących 
instalacji na obiektach. 

Jak daleko są zaawansowane prace?
Jesteśmy na półmetku. Zgodnie ze stra-
tegią PBG dążymy do zwiększenia efek-
tywności naszej pracy. Kluczem do 
sukcesu jest także zadowolony Klient, 
dlatego działamy tak, aby spełnić Jego 
oczekiwania bieżące i przyszłe, co do ja-
kości. 

W chwili obecnej wyprzedzamy har-
monogram i  liczymy na zakończenie 
pracy z sukcesem. Z resztą nie ma innej 
opcji! 

Tego życzę Tobie i całemu zespołowi. 
Dziękuję za rozmowę.

Jesteśmy na 
półmetku. Zgodnie 
ze strategią 
PBG dążymy 
do zwiększenia 
efektywności naszej 
pracy. Kluczem do 
sukcesu jest także 
zadowolony Klient, 
dlatego działamy 
tak, aby spełnić 
Jego oczekiwania 
bieżące i przyszłe, 
co do jakości. 
W chwili obecnej 
wyprzedzamy 
harmonogram 
i liczymy na 
zakończenie pracy 
z sukcesem. Z resztą 
nie ma innej opcji! 

ODWIERTY DZIEDUSZYCE-2 I DZIEDUSZYCE-4K

Zamawiający: PGNiG S. A. Oddział w Zielonej Górze
Wykonawca: Konsorcjum firm PBG oil and gasSp. z o.o. (lider konsor-
cjum) i Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o.
Data podpisania kontraktu: 17 września 2014 roku 
Data zakończenia kontraktu: 17listopada 2015 roku 
Nazwa kontraktu: Zagospodarowanie odwiertów Dzieduszyce – 2 i 4k
Wartość kontraktu: 7,7 mln netto 
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RAFAKO pomyślnie zakończyło kolejną 
inwestycję. Tym razem była to moderni-
zacja instalacji odsiarczania spalin na 
blokach nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów 
należącej do PGE GIEK S.A. W ramach 
modernizacji absorberów instalacji 
odsiarczania RAFAKO zastosowało no-
watorskie rozwiązanie o nazwie „Półka 
sitowa bezprzelewowa z  pianą dyna-
miczną”. Jest to efektem realizowanego 
w RAFAKO, w latach 2010 – 2013, wspól-
nie z Politechniką Wrocławską projektu 
badawczo-rozwojowego. 

– Prace w  obszarze absorberów 
były ściśle podporządkowane posto-
jom remontowym bloków 5  i  6, ja-
kie wyznaczono na 2013  rok  – mówi 
Jerzy Mazurek, Kierownik Zespołu 
Pracowni Projektowych Instalacji 
Ochrony Środowiska dodając, że zmo-
dernizowane absorbery IOS bloków 
5 i 6 zostały przekazane do eksploata-
cji w IV kwartale 2013 roku. Natomiast  
w  listopadzie 2014  r. przekazano do 
użytkowania zmodernizowany układ 
odwadniania gipsu.

MODERNIZACJA INSTALACJI 
ODSIARCZANIA W ELEKTROWNI 

BEŁCHATÓW

RAFAKO z powodzeniem zakończyło modernizację instalacji odsiarczania spalin na blokach 
nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów. Zastosowano tu nowatorskie rozwiązanie, które powstało na 
podstawie wspólnego projektu badawczo-rozwojowego RAFAKO i Politechniki Wrocławskiej. 

Autor: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Elektrownia Bełchatów
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– Najważniejszym celem moder-
nizacji było dostosowanie insta-
lacji do możliwości odsiarczania 
spalin pochodzących ze spala-
nia bardziej zasiarczonego wę-
gla przy uzyskaniu niższego od 
pierwotnego limitu emisyjnego 
w  zakresie SO2, co oznaczało 
zarówno podniesienie skutecz-
ności działania absorberów, jak 
również zwiększenie wydajno-
ści wszystkich towarzyszących 
im węzłów pomocniczych – tłu-
maczy Jerzy Mazurek.

Półka sitowa zastosowana 
w absorberach IOS Bełchatów 
jest wykonana w postaci perfo-
rowanych koszy z materiałów 
odpornych na korozję: głównie 
polipropylenu uzupełnionego 
o elementy z gumowanej stali 
i stopów na bazie niklu. Podczas 
przepływu spalin w  kierunku 
górnej części absorbera, faza 
gazowa tworzy wraz z  cieczą 
zalegającą na półce sitowej war-
stwę piany dynamicznej, która 
zanika po ustaniu przepływu 
gazu.  – To zjawisko w  czasie 
normalnej pracy absorbera 
zwiększa powierzchnię kon-
taktu spalin i  cieczy absorp-
cyjnej i poprawia skuteczność 
wnikania dwutlenku siarki do 
cieczy, a tym samym zwiększa 
skuteczność usuwania tego za-
nieczyszczenia ze spalin w ab-
sorberze- tłumaczy J. Mazurek. 
Półka sitowa stanowi rozwią-
zanie alternatywne wobec 
możliwości budowy kolejnego 
poziomu zraszania w absorbe-
rze. Została ona zastosowana 
w absorberach IOS bloku 5 i 6 ze 
względu na brak miejsca dla 
kolejnych pomp i  rurociągów 
w obrębie absorberów.

– Kompleksowa modernizacja 
IOS bloków 5  i  6  w  El. Bełcha-
tów obejmowała także powią-
zany z  absorberami system 
odwadniania gipsu. W układzie 
odwadniania gipsu zabudo-
wano w istniejącym budynku 
2 linie po 6 wirówek każda. Wi-
rówki te zastąpiły układ oparty 
o 2 filtry taśmowe, próżniowe. 
Dzięki temu układ został do-
stosowany do możliwości od-
wadniania gipsu, jaki powsta-
nie z odsiarczania spalin przy 
zasiarczeniu węgla 1,85% (po-
przedni układ był dostosowany 
do węgla o zasiarczeniu 1,2%). 
Układ oparty o wirówki, poza 
większą wydajnością posiada 
także znacznie wyższą dyspo-
zycyjność i elastyczność. Układ 
nowych wirówek zabudowano 
z  zachowaniem istniejących 
ścian zewnętrznych budynku 
wykonując całkowitą przebu-
dowę jego wnętrza ze zburze-
niem stropu włącznie- mówi 
Jerzy Mazurek.

RAFAKO posiada własny 
pakiet rozwiązań w  zakresie 
modernizacji istniejących sy-
stemów oczyszczania spalin 
stanowiący odpowiedź na ocze-
kiwania rynku związane z  za-
ostrzaniem limitów emisyjnych, 
zmianami parametrów paliwa 
bazowego lub podnoszeniem 
szeroko rozumianej efektywno-
ści pracy instalacji. 

Umowa pomiędzy RAFAKO S.A., 
a PGE GiEK S.A. została zawar-
ta 23 maja 2013 r. i opiewała na 
wartość 116 mln zł. 

Opalana węglem brunat-
nym Elektrownia Bełchatów 
jest największym klientem 
RAFAKO. Spółka dostarczyła 
12  kotłów dla bloków 360  MW 
tej elektrowni, a następnie zbu-
dowała bądź zmodernizowała 
wszystkie instalacje odsiarcza-
nia spalin dla tych kotłów. 

W  ciągu ostatnich pięciu 
lat firma zrealizowała tutaj 
projekty na sumę blisko 2 mi-
liardów zł. Wśród tych naj-
ważniejszych warto wyróżnić 
dostawę kotła na nadkrytycz-
ne parametry pary i instalacji 
odsiarczania spalin dla bloku 
858 MW, czy wybudowanie in-
stalacji odsiarczania spalin dla 
bloków 1 i 2. 

RAFAKO S.A. zrealizowało 
bądź realizuje w  Bełchatowie 
szereg projektów moderniza-
cyjnych i remontowych, w tym 
modernizację układu podgrze-
wu spalin, obrotowych podgrze-
waczy powietrza, rurociągów 
pary czy elektrofiltrów. Spośród 
ciekawszych innowacyjnych 
projektów warto wspomnieć 
również o  budowie instalacji 
dawkowania kwasu organiczne-
go, która ma za zadanie zwięk-
szyć skuteczność odsiarczania 
spalin. 

Najważniejszym celem modernizacji było dostosowanie instalacji do możliwości 
odsiarczania spalin pochodzących ze spalania bardziej zasiarczonego węgla 
przy uzyskaniu niższego od pierwotnego limitu emisyjnego w zakresie SO2, co 
oznaczało zarówno podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również 
zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych
Opalana węglem brunatnym Elektrownia Bełchatów jest największym klientem 
RAFAKO. Spółka dostarczyła 12 kotłów dla bloków 360 MW tej elektrowni, 
a następnie zbudowała bądź zmodernizowała wszystkie instalacje odsiarczania 
spalin dla tych kotłów.
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RAFAKO posiada 
własny pakiet 
rozwiązań w zakresie 
modernizacji 
istniejących systemów 
oczyszczania spalin 
stanowiący odpowiedź 
na oczekiwania 
rynku związane 
z zaostrzaniem 
limitów emisyjnych, 
zmianami parametrów 
paliwa bazowego 
lub podnoszeniem 
szeroko rozumianej 
efektywności pracy 
instalacji (na zdjęciu 
instalacja odsiarczania 
spalin w Gańdsku). 
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W wydarzeniu, które odbyło się 5 grud-
nia ubiegłego roku, uczestniczyli przed-
stawiciele RAFAKO, klienta oraz wszyst-
kich firm współpracujących przy tym 
projekcie. Walczak Sławomir, który 
z osprzętem waży ok. 35 ton, jest częścią 
kotła fluidalnego OFZ 140, realizowane-
go przez RAFAKO w ramach kontraktu 
z firmą Synthos Dwory 7, podpisanego 
w 2013 r. Swoje imię zawdzięcza Sławo-
mirowi Czuchrijowi, dyrektorowi ds. 
energetyki w firmie Synthos S.A., który 
też uroczyście, butelką szampana, do-
konał tradycyjnego chrztu walczaka. 
 – Tym samym zakończyliśmy podsta-
wowy element budowy, czyli roboty 
fundamentowe i konstrukcyjne umoż-
liwiające nam posadowienie walcza-
ka. Największa część prac jest jeszcze 
przed nami. Jak dotąd wszystko odbyło 
się w terminie, zgodnie z zapisami kon-
traktu. Daje nam to pewność, że – tak 
jak jest to przewidziane – w terminie 
odbędzie się próba wodna kotła i na ko-
niec przyszłego roku instalacja zosta-
nie uruchomiona i podamy parametr 
pary dla klienta – mówi Magda Waw-
rzynowicz, Dyrektor Realizacji Pro-
jektów Strategicznych w RAFAKO S.A.  

– W tej chwili zaczyna się faza realiza-
cji dostaw i bezpośredniego montażu 
na konstrukcji. Mamy bardzo zgra-
ny zespół ludzi, którzy znają się na 
swojej pracy i wiedzą co mają robić – 
mówi Mirosław Sulicz, Kierownik Pro-
jektu Synthos w RAFAKO S.A.

Realizowany dla firmy Synthos ko-
cioł fluidalny to produkt, który RAFAKO 
ma w swojej ofercie już od kilkunastu 
lat. Oznacza to, że jest to konstrukcja 
sprawdzona i z powodzeniem funkcjo-
nująca w wielu obiektach energetycz-
nych w kraju. Kocioł fluidalny, ze wzglę-
du na swoją specyfikę pracy, odznacza 
się wysoką sprawnością w  produkcji 
energii cieplnej przy zachowaniu wy-
sokich parametrów w zakresie ochrony 
środowiska.  – Aby uzyskać podobne 
parametry ochrony środowiska dla 
normalnego kotła pyłowego opalane-
go węglem, musielibyśmy do niego do-
budować małą fabrykę oczyszczającą 
spaliny z tlenków siarki, azotu i innych 
zanieczyszczeń. Tymczasem ten typ 
kotła fluidalnego, który budujemy dla 
naszego klienta obecnie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem w Europie, 
właśnie ze względu na swoją efektyw-

W tej chwili 
zaczyna się faza 
realizacji dostaw 
i bezpośredniego 
montażu na 
konstrukcji. 
Mamy bardzo 
zgrany zespół 
ludzi, którzy 
znają się na 
swojej pracy 
i wiedzą co mają 
robić

Uroczyste podwieszenie walczaka zakończyło jeden z ważniejszych etapów realizacji kontraktu 
zawartego przez RAFAKO S.A. z firmą Synthos Dwory 7 z Oświęcimia. Po pomyślnie przeprowadzonej 

próbie obciążeniowej odbył się tradycyjny chrzest urządzenia, któremu nadano imię Sławomir.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik

UROCZYSTE PODWIESZENIE 
WALCZAKA W OŚWIĘCIMIU
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ność energetyczną przy znaczącym 
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery – mówi Marek Konfisz, Dy-
rektor Budowy Kotła OFZ 140 z RAFAKO 
S. A. Realizowany przez raciborską Spół-
kę kocioł będzie już dostosowany do wy-
sokich norm emisyjnych, które dopiero 
będą obowiązywać od 2016 r. – Zgodnie 
z prawem europejskim kotły, które nie 
będą spełniać tych wymogów, do końca 
2015 r. będą musiały zostać wygaszone. 
Budowany przez nas kocioł zapewni na-
szemu klientowi kontynuację jego dzia-
łalności po 2016 r. – dodaje M. Konfisz.

Podwieszenie walczaka, który nazy-
wany jest też „sercem kotła” jest jednym 
z istotniejszych kamieni milowych w re-
alizacji projektu. – Jest to bardzo ważny, 
jeśli nie najważniejszy element części ciś-
nieniowej kotła, w którym następuje od-
dzielenie cząstek wody od pary. Ze wzglę-
du na swoje gabaryty oraz wymagania 
stawiane przez Urząd Dozoru Technicz-
nego, walczak to niezwykle skompliko-
wane urządzenie. Zarówno projekt jak 
i wykonanie wymaga ogromnej wiedzy 
i dużego doświadczenia. Prefabrykacja 

została zrealizowana przez pracowni-
ków RAFAKO na wydziale W1 oraz W3. 
Ze względu na technologię montażu kotła, 
zwłaszcza dotyczącą części ciśnieniowej, 
jest to jeden z pierwszych elementów 
instalowanych na kotle – mówi Andrzej 
Czekała, specjalista ds. montażu części 
ciśnieniowej kotła OFZ 140  dla firmy 
Synthos w RAFAKO S. A. Podkreśla przy 
tym, że zakończona podwieszeniem wal-
czaka część prac jest efektem współpracy 
także Działu Zakupów przy zorganizowa-

Uroczyste podwieszenie walszaka 
w Oświęcimiu – na zdjęciu 
pracownicy RAFAKO S.A., którzy 
przyczynili się do szczęśliwego 
sfinalizowania budowy.
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niu materiałów, Wytwórni DW w spraw-
nym przeprowadzeniu prefabrykacji oraz 
Działu Spedycji, który przetransportował 
walczak na miejsce montażu.

Z dotychczasowego przebiegu prac 
zadowolony jest Sylwester Wojcieszyń-
ski, Kierownik Budowy Projektu Synthos 
z RAFAKO S.A. – Mamy tu do czynienia 
z  realizacją projektu na funkcjonują-
cym obiekcie, co warte podkreślenia, 
w budynku pochodzącym z 1942 r., czy-
li czasów II wojny światowej. Wymaga-
ło to więc szczególnej organizacji pra-
cy. Dokumentacja budynku podczas 
wojny została zniszczona. Teren ten 
był w tamtych czasach bombardowa-
ny, więc liczyliśmy się z tym, że może-

my natrafić tu na niewypały. Najpierw 
więc przeprowadziliśmy ekspertyzę bu-
dynku, także z udziałem saperów. Ko-
rzystaliśmy przy tym nawet z archiwal-
nych zdjęć, wykonanych tuż po wojnie. 
Następnie przystąpiliśmy do częściowej 
rozbiórki budynku, m.in. demontażu da-
chu, ponieważ docelowo podwyższymy 
budynek o 20 m. W końcu zrobiliśmy fun-
damenty i przystąpiliśmy do prac kon-
strukcyjnych – opisuje Sylwester Woj-
cieszyński.

Prace nad realizacją projektu to nie 
tylko roboty budowlane czy montażo-
we. Uczestniczą w nich specjaliści z róż-
nych dziedzin. – To również szereg prac 
przygotowawczych, takich jak stwo-
rzenie harmonogramu realizacji całego 
projektu uwzględniając wszystkie jego 
etapy: projektowanie, zakupy, produk-
cja oraz montaż i śledzenie na bieżą-
co postępu prac, a także odchyleń od 
założonego planu – mówi Edyta Stoch-
mal – Ptak, Kierownik Działu Planowa-
nia Projektów w RAFAKO S.A.

Zamawiającym jest firma Synthos 
Dwory 7, z Grupy Synthos S.A., jeden 
z  największych producentów surow-
ców chemicznych w Polsce. Spółka jest 
pierwszym w  Europie producentem 
kauczuków emulsyjnych oraz wiodą-
cym europejskim producentem polisty-
renu do spieniania. Wartość kontraktu 
wynosi ponad 186, 5 mln zł. brutto. 

Mamy tu do czynienia 
z realizacją projektu 
na funkcjonującym 
obiekcie, co warte 
podkreślenia, 
w budynku 
pochodzącym 
z 1942 r., czyli czasów 
II wojny światowej.
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Firma RAFAKO S. A. zdobyła 
I miejsce w tegorocznej edycji 
konkursu „Buduj Bezpiecz-
nie”, organizowanego przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
Rywalizacja odbywała się 
na szczeblu okręgowych in-
spektoratów pracy. Nagrody 
zostały wręczone 18 grudnia, 
w auli budynku Państwowej 
Inspekcji Pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wroc-
ławiu, podczas uroczystości 
95-lecie PIP. Komisja konkur-
sowa doceniła warunki pa-
nujące przy budowie Insta-
lacji Mokrego Odsiarczania 
Spalin (IMOS) realizowanej 
przez RAFAKO w  Zespole 
Elektrociepłowni Wrocław-
skich Kogeneracja S.A., nale-
żących do EDF.

 Decyzja jury została pod-
jęta na podstawie kontroli PIP 
przeprowadzonych na placu 
budowy. Ocenie podlegała 
organizacja i bezpieczeństwo 
wykonywanej pracy przy 
budowie Instalacji Mokrego 
Odsiarczania Spalin (IMOS) 
w  Zespole Elektrociepłowni 
Wrocławskich Kogenera-
cja S.A., należących do EDF. 

– Pierwsza nagroda w kon-
kursie „Buduj Bezpiecznie” 
to dla nas ogromne wyróż-
nienie  – mówi Damian Kli-
nos, z-ca Dyrektora Pro-

ZESPÓŁ RAFAKO ZWYCIĘZCĄ 
KONKURSU „BUDUJ BEZPIECZNIE”

Zespół realizacyjny IMOS Wrocław RAFAKO S.A. zajął I miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy 
„Buduj bezpiecznie”. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości 95-lecia istnienia PIP. 

Autor: Justyna Korzeniak, Adventure Media

jektu IMOS EDF, Kierownik 
Projektu IMOS Wrocław 
w RAFAKO S.A. – Bezpieczeń-
stwo w miejscu budowy jest 
dla naszej firmy prioryte-
tem. Cieszymy się, że dzia-
łania, które podejmujemy, 
przynoszą pożądane efek-
ty, a także przyczyniają się 
do propagowania eliminacji 
zagrożeń związanych z pra-
cami budowlanymi – dodaje.

Celem inicjatywy „Bu-
duj Bezpiecznie” jest upo-
wszechnianie bezpiecznych 
i  higienicznych warunków 
na placach budów, jak rów-
nież promowanie general-

nych wykonawców, którzy 
zapewniają stanowiska 
pracy, niezagrażające życiu 
oraz zdrowiu zatrudnionych.  
W  konsekwencji, konkurs 
przyczynia się także do ogól-
nej poprawy bezpieczeństwa  
w budownictwie w skali kraju.

– Wyróżnienie to jest dla 
mnie bardzo miłym zasko-
czeniem, ale uważam, że 
tego typu nagrody można 
otrzymać wyłącznie dzięki 
dobrej współpracy wszyst-
kich uczestników procesu 
budowlanego. Budowa, któ-
rą kieruję jest tego dobrym 
przykładem – mówi Bogdan 

Laureaci konkursu Państwowej 
Inspekcji Pracy „Buduj bezpiecznie”. 
Fot. Marta Furman

Bezpieczeństwo 
w miejscu budowy 
jest dla naszej 
firmy priorytetem. 
Cieszymy się, że 
działania, które 
podejmujemy, 
przynoszą pożądane 
efekty
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Brzoza, Kierownik Budowy IMOS Wroc-
ław z  RAFAKO S.A.  – Dla kierownika 
budowy to duża satysfakcja odebrać 
wyróżnienie z rąk przedstawicieli naj-
bardziej kompetentnej instytucji jeśli 
chodzi o sprawy BHP w Polsce, czyli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Miło również,  
że został dostrzeżony trud, jaki wkłada-
my każdego dnia, aby roboty wykony-
wać bezpiecznie – dodaje.

  – Werdykt Państwowej Inspekcji 
Pracy jest dla nas dużym sukcesem 
i docenieniem naszych starań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy w re-
alizowanym projekcie. To bardzo bu-
dujące wyróżnienie i  duża satysfak-
cja – podkreśla Damian Klinos. – Cały 
zespół pracujący na budowie włożył 
dużo pracy w  osiągniecie tej nagro-
dy. Szczególne uznanie i wyrazy sza-
cunku należą się naszym koordynato-
rom BHP i naszym podwykonawcom. 
Oczywiście nie zapominamy o tym, co 
jest naszym nadrzędnym celem, a jest 
nim zdrowie i życie pracowników, któ-
rego nie zastąpią żadne nagrody. Chce-
my zrealizować ten projekt dobrze 
 i bezpiecznie, a przed nami jeszcze nie-
cały rok ciężkiej pracy.

– Budowa IMOS Wrocław jest jed-
ną z trudniejszych jakimi kierowałem 
w swojej 25- letniej karierze zawodowej. 
Oprócz dużego stopnia skomplikowania 
i stosunkowo krótkiego terminu realiza-
cji, większość robót skumulowanych jest 
na bardzo małym obszarze. Biorąc pod 
uwagę te trzy warunki, musieliśmy pod-
jąć szereg działań, aby różnego rodzaju 
roboty budowlano-montażowe mogły 
być wykonywane równolegle, szybko, 
sprawnie i co najważniejsze – bezpiecz-
nie. Do działań tych należy zaliczyć 
rożnego rodzaju prace zabezpieczające,  
tj. wygrodzenia poszczególnych stano-
wisk pracy z zachowaniem stref bezpie-
czeństwa, zadaszenia rozgraniczające 
roboty prowadzone na różnych pozio-
mach, zadaszenia ciągów komunika-

cyjnych i nad wejściami do budynków, 
zbiorników, kanałów, itp.. Nad działa-
niami związanymi z bezpieczeństwem 
na budowie sprawowana jest kontrola 
powołanej przez Inwestora (EDF) i Ge-
neralnego Wykonawcę (RAFAKO S.A.), 
służby BHP. Nadzór sprawowany jest 
przez cały czas, w którym wykonywa-
ne są roboty na budowie. W tym celu, 
ze strony Inwestora i  Generalnego 
Wykonawcy, zatrudnionych zostało 
czterech inspektorów BHP, dodatkowo 
każdy podwykonawca posiada włas-
nego przedstawiciela ds. BHP. Służby 
BHP ściśle ze sobą współpracują wg 
opracowanych na początku procedur, 
modernizowanych w trakcie budowy – 
tłumaczy Bogdan Brzoza.

Z inicjatywy RAFAKO S. A., projekt 
został zgłoszony do konkursu „Buduj 
Bezpiecznie” 25 lutego ub.r. Inwestycja 
jest jeszcze w trakcie realizacji.

– W  chwili obecnej zakończyliśmy 
montaż kanałów spalin, absorbera, mo-
krego komina, który został posadowio-
ny na konstrukcji wsporczej. Wzniesio-
no konstrukcje stalowe budynków oraz 
wykonano ich lekką obudowę wraz 
z dachami, co pozwoliło na rozpoczęcie 
montażu urządzeń oraz instalacji tech-
nologicznych. Wystartowały również 
prace w branży elektrycznej i automa-
tycznej. Planujemy zakończyć montaż 
na koniec marca 2015 roku i następnie 
rozpocząć prace rozruchowe całej in-
stalacji odsiarczania spalin. Przekaza-
nie do eksploatacji planowane jest na 
koniec października 2015 r. – podsumo-
wuje D. Klinos. 

– Budowa trwa już ponad rok i po-
woli zbliża się do końca. Uważam, że 
do tej pory poświęciliśmy bezpieczeń-
stwu bardzo dużo czasu, wypracowa-
ne i  wdrożone zostały odpowiednie 
i jak się okazuje, skuteczne procedury 
przestrzegania i kontroli BHP, obecnie 
pozostaje ich konsekwentna realizacja – 
podsumował B. Brzoza. 

Werdykt 
Państwowej 
Inspekcji Pracy 
jest dla nas 
dużym sukcesem 
i docenieniem 
naszych 
starań na 
rzecz poprawy 
bezpieczeństwa 
pracy 
w realizowanym 
projekcie. To 
bardzo budujące 
wyróżnienie 
i duża 
satysfakcja

Dla kierownika 
budowy to duża 
satysfakcja 
odebrać 
wyróżnienie z rąk 
przedstawicieli 
najbardziej 
kompetentnej 
instytucji jeśli 
chodzi o sprawy 
BHP w Polsce, 
czyli Państwowej 
Inspekcji Pracy.
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W połowie stycznia 2015 r. w Płocku odbyło 
się XXI Sympozjum Naukowo-Techniczne 
Chemia, poświęcone nowoczesnym tech-
nologiom i  produktom dla przemysłu 
chemicznego, petrochemicznego jak 
również energetyki. Organizatorem spot-
kania było wydawnictwo BMP z Racibo-
rza. W  konferencji wzięło udział ponad 
330 osób związanych z branżą. Funkcję 
honorowego gospodarza pełnił Piotr 
Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwo-
ju i Energetyki, PKN ORLEN S. A. Ponadto 
nie zabrakło takich osobistości jak m.in.: 
Jerzy Majchrzak z  Ministerstwa Gospo-
darki, Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego czy 
Przemysław Ligenza – Wiceprezes, Urząd 
Dozoru Technicznego.

Podczas dwudniowego sympozjum 
przedstawiono 26 prezentacji. Wśród pre-

CHEMIA W PŁOCKU  
Z UDZIAŁEM RAFAKO

Ponad 330 osób wzięło udział w odbywającym się 21 i 22 stycznia 2015 r. w Płocku XXI Sympozjum Naukowo-
Technicznym Chemia. Podczas dwudniowej konferencji przedstawiono aż 26 prezentacji poświęconych 

nowoczesnym technologiom i produktom dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego oraz energetyki. 
RAFAKO podczas sympozjum reprezentował Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu Promocji Produktu, który wygłosił 

referat na temat budowy nowej elektrociepłowni poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne ZAK S.A.

Autor: Justyna Korzeniak, Adventure Media

legentów był także przedstawiciel RAFAKO 
Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu Promo-
cji Produktu, który po raz kolejny repre-
zentował raciborską spółkę na tej konfe-
rencji. Swój referat wygłosił podczas sesji 
plenarnej, a  dotyczył on budowy nowej 
elektrociepłowni wyposażonej w kocioł pa-
rowy OP140 poprawiającej bezpieczeństwo 
energetyczne Zakładów Azotowych Kędzie-
rzyn S.A. – W płockiej konferencji „Chemia” 
nasza firma uczestniczy od wielu lat. Bran-
ża petrochemiczna i chemiczna jest dla 
nas bardzo istotna, gdyż chemia podobnie 
jak energetyka jest dla nas bardzo waż-
nym partnerem biznesowym. Lista refe-
rencyjna RAFAKO obejmuje kilkadziesiąt 
pozycji urządzeń takich jak wymienniki 
ciepła, odgazowywacze, chłodnice amo-
niaku, wyparki, kolumny oczyszczania 
gazu syntezowego oraz szereg innych za-

Branża 
petrochemiczna 
i chemiczna jest 
dla nas bardzo 
istotna, gdyż 
chemia podobnie 
jak energetyka 
jest dla nas 
bardzo ważnym 
partnerem 
biznesowym.

Molo w Płocku

fot. Rom
m

ullus (CC
 BY-SA 3.0)
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pewniających bezpieczną oraz ciągłą 
produkcję polskiej chemii. Niezależnie 
dostarczyliśmy kotły olejowo-gazowe 
dla rafinerii Płock, Gdańsk, elektrowni 
Linoperamata w Grecji, a także bardzo 
ciekawą konstrukcję kotła przeznaczo-
nego dla rafinerii Sisak w Chorwacji. 
W chwili obecnej realizowana jest bu-
dowa kotła fluidalnego dla EC Synthos 
Dwory Oświęcim. To zadanie inwesty-
cyjne omawiałem podczas ubiegłorocz-
nej konferencji Chemia 2014 w Płocku. 
W tym roku zaprezentowałem realiza-
cję inwestycji dla ZAK S.A. – relacjonu-
je Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu 
Promocji Produktu w  RAFAKO S.A.  – 
W Zakładach Azotowych Kędzierzyn 
powstaje nowa elektrociepłownia wy-
posażona w nowoczesny kocioł OP-140. 
Kotłów o podobnej wydajności RAFAKO 
wyprodukowało blisko 30. Obiekty te 
dostarczyliśmy m.in. dla Elektrocie-
płowni Łódź, Białystok, Bielsko-Biała, 
Gorzów, Kwidzyn, a nawet do Indii – 
Elektrownia Bhushaval i Paras. Budo-
wany dla Kędzierzyna kocioł ma nieco 
inną konstrukcję niż pozostałe. Został 
wyposażony w  instalację katalitycz-
nego odazotowania spalin SCR oraz 
odsiarczania spalin gwarantującą od-
powiednio niski poziom emisji szkod-
liwych substancji takich jak związki 
azotu i  siarki do otoczenia  – dodaje 
Janusz Rydzak.

Celem sympozjum była prezentacja 
problematyki związanej z  identyfiko-
waniem i rozwiązywaniem problemów 
produkcji, technologii i  jakości oraz 
wymiana doświadczeń w tym obszarze. 
Podczas paneli dyskusyjnych debatowa-
no nad tym, „Czy polska chemia to roz-
wój a może stagnacja?”. Zastanawiano 
się też, czy polski sektor naftowy stać 
na dalszy rozwój? I wreszcie omawiano 
zagadnienie: „Energetyka w przemyśle 
chemicznym”.

Podczas sesji tematycznych dysku-
towano nad takimi zagadnieniami, jak 

nowe kierunki rozwoju chemii, nowe 
technologie i produkty dla przemysłu 
chemicznego  i petrochemicznego, in-
nowacyjne rozwiązania w przemyśle 
oraz szukano sposób na efektywność 
swoich działań. Konferencji towarzy-
szyło blisko 50 stoisk wystawców zwią-
zanych z  szeroko pojętą branżą che-
miczną, w tym również RAFAKO. – Tego 
typu spotkania to doskonała promocja 
dla firmy. Ponadto kontakt ze środowi-
skiem chemików jest dla nas ważny, 
bowiem zajmując się energetyką uzu-
pełniamy się wzajemnie. Budując kot-
ły gwarantujemy bezpieczeństwo cią-
głości dostaw energii w postaci pary 
technologicznej oraz energii elektrycz-
nej niezbędnej do zachowania ciągłości 
produkcji branży chemicznej przy za-
chowaniu wszelkich wymagań ochro-
ny środowiska w zakresie emisji pod-
stawowych substancji – podsumowuje 
J. Rydzak. 

Tego typu spotkania to 
doskonała promocja dla 
firmy. Ponadto kontakt ze 
środowiskiem chemików 
jest dla nas ważny, 
bowiem zajmując się 
energetyką uzupełniamy 
się wzajemnie. Budując 
kotły gwarantujemy 
bezpieczeństwo ciągłości 
dostaw energii w postaci 
pary technologicznej 
oraz energii elektrycznej 
niezbędnej do zachowania 
ciągłości produkcji 
branży chemicznej przy 
zachowaniu wszelkich 
wymagań ochrony 
środowiska w zakresie 
emisji podstawowych 
substancji 

Celem sympozjum była prezentacja 
problematyki związanej z identyfikowaniem 

i rozwiązywaniem problemów produkcji, tech-
nologii i jakości oraz wymiana doświadczeń 

w tym obszarze
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Konwersacje są przeznaczone dla 
wszystkich pracowników pragnących 
rozwinąć swoje kompetencje językowe, 
przypomnieć dotychczasową wiedzę 
oraz nabyć nowe słownictwo i lekkość 
wypowiedzi w  języku obcym. Jest to 
niewątpliwa okazja do wymiany wiedzy, 
uczenia się od siebie nawzajem i intere-
sującego spędzenia czasu. 

Zajęcia są miłym przerywnikiem 
w  wypełnionym dniu pracy. Podczas 
nich można nie tylko podnieść poziom 
znajomości języka, ale także spotkać się 
w gronie koleżanek i kolegów z pracy, 

wymienić ciekawy-
mi spostrzeżeniami, 
wzajemnie inspirować 
i  dzielić wiedzą, a  do 
tego w pakiecie podczas 
konwersacji serwowana 
jest szklanka świeżo wy-
ciskanego soku z owoców 
i warzyw. 

Przeczytajcie wraże-
nia uczestników „Juice 
time”. Jeśli przyszedł Ci 
apetyt na „Juice time” 
zgłoś się do nas.

JUICE TIME CZYLI KONWERSACJE 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W marcu w siedzibie naszej firmy na Wysogotowie ruszyły konwersacje z języka 
angielskiego dla pracowników pod apetyczna nazwą „Juice time”.

Autor: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej

Konwersacje językowe są bardzo cenne 
i odbieram je jak najbardziej pozytywnie. 
Po pierwsze, kontakt z językiem angiel-
skim. Po drugie, możliwość poznania 
punktu widzenia innych osób, co bardzo 
rozwija osobowościowo każdego z nas. 
Po trzecie, nauka nowego słownictwa. 
Po czwarte, krótka i efektywna przerwa 
w pracy. Po piąte, pyszny i zdrowy sok 
owocowo-warzywny. Po szóste, nic 
dodać, nic ująć:)
 – Arkadiusz Jankowiak 

„Juice time” to świetna inicjatywa by „od-
kurzyć” język angielski. Dzięki tym krótkim 
rozmówkom, przypominamy sobie to, czego 
kiedyś się nauczyliśmy oraz nabywamy 
nowe słownictwo. „Juice time” to połączenie 
relaksu, nauki okraszone pysznym świeżo 
wyciskanym sokiem owocowym. 
– Magdalena Adamczyk

Bardzo mnie ucieszyła możliwość konwersacji w języ-
ku angielskim, tym bardziej, że możemy się spotykać 
w godzinach pracy. Uczestnictwo w zajęciach to okazja do 
poznania nowego słownictwa oraz podniesienia poziomu 
znajomości języka. Practice makes perfect! Więc bez wąt-
pienia należy wykorzystać tę okazję :) 
– Katarzyna Naczyńska
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Wspólna konferencja  
RAFAKO i ENVIRMINE-ENERGO  

W CZECHACH
W czeskiej Ostravicy miała miejsce dwudniowa konferencja, podczas której 

prezentowali się głównie przedstawiciele polskich i czeskich przedsiębiorstw 
z branży energetycznej. Podczas spotkania RAFAKO zaprezentowało swoje 

technologie i podkreśliło współpracę z czeskim partnerem.

Justyna Korzeniak, Adventure Media



43Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

Wydarzenie rozpoczęło się 6 listopada. 
Konferencja przebiegała pod hasłem: 

„Optymalizacja jednostek energetycz-
nych pod względem ekologizacji spalin – 
doświadczenia z budowy, implementacji 
i eksploatacji nowych technologii, nowe 
wyzwania i ich rozwiązania  w odniesie-
niu do przyszłych limitów emisyjnych”. 
Wydarzenie miało miejsce w Ostravicy, 
malowniczo położonej miejscowości nie-
daleko miasta Frydek-Mistek. Tematem 
spotkania była optymalizacja urządzeń 
energetycznych i instalacji ochrony śro-
dowiska. Była to druga edycja konferen-
cji zorganizowanej przez RAFAKO S.A. 
i firmę ENVIRMINE – ENERGO a.s, któ-
ra jest czeskim partnerem raciborskiej 
spółki. Firmy współpracowały przy 
budowie instalacji odsiarczania spalin 
kotłów w Elektrowni Třebovice, należą-
cej do spółki Dalkia ČR a.s. Przypomnij-
my, że była to pierwsza, zrealizowana 
poza Polską, instalacja odsiarczania 
metodą półsuchą oparta o technologię 
RAFAKO S.A. W zakres prac wchodzą 
też elektrofiltry, produkowane przez 
oddział RAFAKO w Pszczynie.

– W ubiegłym roku konferencja sku-
piła najważniejszych przedstawicieli 
branży, czyli reprezentantów polskich 
i czeskich firm oraz naukowców. W te-
gorocznej edycji uczestniczyło już prze-
szło dwa razy więcej osób – podkreśla 
Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu 
w RAFAKO S.A. 

W gronie autorów referatów repre-
zentujących RAFAKO S.A. byli: Paulina 
Małkiewicz, Iwona Śpiewak, Jerzy Ma-
zurek, Tomasz Skoczowski, Zbigniew 
Hachlowski, Piotr Knura, Jarosław 
Karkocha. 

Prelekcje przedstawicieli racibor-
skiej firmy dotyczyły m.in.: instalacji 
odsiarczania spalin  w  Elektrowni 
Skawina, realizacji instalacji mokrego 
odsiarczania spalin  w elektrociepłow-
niach grupy EDF w Polsce, a także mo-
dernizacji instalacji odsiarczania spalin 
w El. Bełchatów. Pracownicy RAFAKO 
zaprezentowali także informacje na 
temat instalacji katalitycznego odazo-
towania spalin w El. Połaniec. – Przed-
stawiliśmy właściwie wszystkie nasze 

technologie oczyszczania spalin – mówi 
Dyrektor Marketingu w RAFAKO.

 – Uważamy, że konferencja spełni-
ła swoje zadanie. Uczestniczyli w niej 
wszyscy kluczowi klienci z Czech, czyli 
przede wszystkim przedstawiciele firm 
CEZ a.s i oraz Dalkia ČR a.s. – dwóch 
wiodących w  tym kraju koncernów 
energetycznych – dodaje P. Karaś. U na-
szych południowych sąsiadów funkcjo-
nuje sporo obiektów energetycznych, 
a także elektrowni  i elektrociepłowni, 
w których muszą być budowane insta-
lacje odsiarczania. Pełen sukces pierw-
szego wspólnego projektu RAFAKO 
i  ENVIRMINE-ENERGO w  Trebovicy 
(klient nie miał żadnych zastrzeżeń do 
realizacji, zarówno w kwestiach tech-
nicznych, jak i odnośnie terminu) zna-
cząco przyczynił się do zdobycia przez 
RAFAKO kolejnych zleceń w Czechach. 

– Konferencji branżowych z  za-
kresu szeroko pojętej branży energe-
tycznej jest sporo, ale cieszą się nie 
tylko niesłabnącą, co wręcz rosnącą 
frekwencją uczestników. Świadczy 
to o  tym, że są potrzebne. Mimo, że 
trzeba za nie płacić, przedstawiciele 
firm biorą w nich udział, bo to sposób, 
aby w jednym miejscu spotkać się ze 
wszystkimi reprezentantami sektora 
i  dyskutować o  istotnych zagadnie-
niach  – przekonuje przedstawiciel 
RAFAKO. – Dzięki takim konferencjom 
w przyjaznej atmosferze i na neutral-
nym gruncie można przeprowadzić 
bardzo rzeczowe rozmowy nie tylko 
techniczne, ale też biznesowe. Branża 
energetyczna to jedna wielka rodzina, 
jednak na co dzień nie sposób odwie-
dzić każdą firmę z osobna. Konferencje 
pozwalają spotkać się i porozmawiać 
nawet z naszymi konkurentami. Dają 
szansę zaprezentowania swojej oferty 
także mniejszym firmom i przebicia się 
z nią do potencjalnych klientów. My 
w  ten sposób możemy przyjrzeć się 
też potencjalnym podwykonawcom. 
Kontakty nawiązane podczas bran-
żowych wydarzeń zdecydowanie 
ułatwiają późniejszą współpracę, bo 
przede wszystkim ułatwia jej nawiąza-
nie – podsumowuje Piotr Karaś. 

W ubiegłym 
roku konferencja 
skupiła 
najważniejszych 
przedstawicieli 
branży, czyli 
reprezentantów 
polskich 
i czeskich firm 
oraz naukowców. 
W tegorocznej 
edycji 
uczestniczyło 
już przeszło dwa 
razy więcej osób
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W dwóch gminach w powiecie raciborskim – Pietrowicach Wielkich  
i Krzyżanowicach, zorganizowano na początku lutego panele dyskusyjne, poświęcone przedsiębiorczości 
w samorządach. Omawiano też możliwości wspierania przez samorządy lokalnych firm, w szczególności 

start-upów. Gościem głównego panelu była Prezes RAFAKO Agnieszka Wasilewska – Semail. 

Autor: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG

W spotkaniu, obok menedże-
rów, właścicieli firm i samo-
rządowców uczestniczyła 
również młodzież zaanga-
żowana w program start-up. 
Gminy Pietrowice Wielkie 
i  Krzyżanowice, prowadzą 
od niedawna unikatowy pro-
gram szkoleń biznesowych 
dla mieszkańców w różnym 
wieku, tak, by zachęcić ich 
do zakładania własnych firm 
i tworzenia miejsc pracy dla 
siebie – a w przyszłości także 

innych mieszkańców regio-
nu. Dobrym przykładem jest 
Firma Eko Okno, założona 
przed kilkoma laty przez 
mieszkańca gminy, dziś daje 
zatrudnienie 2000 osób. 

 – Biznes to kwestia zaufa-
nia, także do władz, że po-
mogą go w stabilny sposób 
prowadzić – co w praktyce 
oznacza często – że nie będą 
się do tego biznesu wtrą-
cać i go utrudniać – mówił 
na spotkaniu dziennikarz 

ekonomiczny, redaktor na-
czelny wiodących polskich 
gazet  – Tomasz Wróblew-
ski – na spotkaniach z mło-
dzieżą  – Państwo niczego 
nam nie funduje, bo wszyst-
ko wypracowali wcześniej 
przedsiębiorcy, którzy two-
rzą miejsca pracy i  płacą 
podatki – urzędnicy je tylko 
dystrybuują – stwierdził. 

Podobne zdanie o roli pań-
stwa wyraziła Prezes RAFAKO 
Agnieszka Wasilewska-Semail. 

PROGRAMY START-UP  
W POWIECIE RACIBORSKIM
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– Nie przeszkadzać  – to 
główny postulat kierowany 
do państwa, w  tym urzęd-
ników – powiedziała Prezes 
RAFAKO, która dużo czasu 
spędza w Raciborzu i zdąży-
ła już poznać lokalną społecz-
ność, zauważyła, że ludzie na 
Ziemi Raciborskiej mają spo-
ry potencjał  – także bizne-
sowy – RAFAKO nie ma dziś 
problemów z kadrą, nie ma 
problemów z zamówieniami, 
ale nie żyjemy w próżni, jeste-
śmy częścią tej społeczności, 
pojawiają się różne tematy – 
ale wiem, że mogę być spo-
kojna o zrozumienie ze stro-
ny władz miasta  – stwierdziła, 
Agnieszka Wasilewska Sema-
il, dodając, że RAFKAO zasta-
nawia się nad podobnymi 
przedsięwzięciami mający-
mi wzmacniać aktywność bi-
znesową w Raciborzu.

 Co do tego, że samorzą-
dowcy powinni przyjąć posta-
wę służebną wobec przedsię-
biorców nie ma wątpliwości 
Henryk Marcinek, przewodni-
czący Rady Gminy Pietrowice 
Wielkie. To właśnie ta gminie 
zaoferowała kilka lat temu te-
ren pod duże zakłady i ściąg-
nęła z Raciborza wspomnia-
nego już producenta okien. 
Właściciel fabryki, Mateusz 
Kłosek, stwierdził, że obok 
przychylności samorządu 
i urzędników, ważna jest też 
wizja przyszłości – tak firmy 
jak i gminy. 

Przychylność urzędników, 
powinna być rozumiana nie 
tylko jako miła i fachowa ob-
sługa, ale przede wszystkim 
przez szybkie załatwianie 
spraw, edukację i stwarzanie 
nowych możliwości – wska-

zał sekretarz Urzędu Gminy  
w  Pietrowicach Wielkich 
i jednocześnie szef Rady Po-
wiatu Adam Wajda – dlate-
go gminy już planują kolejne 
gale biznesu i targi. 

 Władze gmin doskonale 
wiedzą, że w  biznesie bar-
dzo liczy się opinia. Zarówno 
o tym, co się w danej gminie 
prowadzi jak i  o  samym bi-
znesie. Jak zdobywa się dobrą 
opinię opowiadał młodzieży 
biorącej udział w spotkaniu 
Jacek Balcer, dyrektor komu-
nikacji Grupy PBG. 

 Tak jak w  biznesie waż-
ne co mówi o  firmie każdy 
pracownik, tak na wizeru-
nek gminy ma wpływ każdy 
jej urzędnik – przekonywał 
Balcer. 

Zgadza się z tym w pełni 
Henryk Marcinek, przewod-
niczący Rady Gminy Pietro-
wice Wielkie  – który dodał, 
że sam wójt nie zbuduje wi-
zerunku gminy, bo Inwestor 
często decyduje się na biznes 
w danym regionie – lub nie – 
podczas zwykłej rozmowy 
z urzędnikiem. 

Dlatego z równą atencją 
gmina traktuje wielkie Eko-

-Okna, jak i każdego innego 
potencjalnego inwestora  – 
powiedział Henryk Marcinek. 

 Budowanie przyjaznego 
urzędu dla przedsiębiorców 
zapowiedział na spotkaniu 
starosta raciborski Ryszard 
Winiarski, do niedawna 
przedsiębiorca, który wie 
jakie znaczenie ma szybsze 
wydawanie niezbędnych 
decyzji. Starostwo chce też 
odpowiadać na zapotrzebo-
wanie przedsiębiorców od-
powiednio sterując szkolni-

ctwem ponadgimnazjalnym 
i zawodowym.

Z  pietrowickich doświad-
czeń w  pozyskiwaniu bi-
znesu chce czerpać gmina 
Krzyżanowice.  – Racibórz 
wcale nie musi być centrum 
powiatu – oś współpracy go-
spodarczej może się ustalić 
pomiędzy Krzyżanowicami  
i  Pietrowicami  – stwierdził 
wójt Krzyżanowic, Grze-
gorz Utracki. Krzyżanowice 
są nawet większe od Pietro-
wic, mają więcej mieszkań-
ców i  dostęp do autostrady 
A1 a przez to są blisko zagłębia 
ostrawskiego (po południowej 
stronie granicy) – to wszystko 
atuty, które gmina zamierza 
wykorzystać, wprowadzając 
ulgi dla firm, które tu zain-
westują. Gmina Krzyżanowi-
ce jako pierwsza, pozyskując 
środki unijne, postawiła właś-
nie na edukację biznesową 
młodzieży. Młodzież pracuje 
tam nad swoimi projektami 
biznesowymi, które przed-
stawi do oceny mieszkańcom. 
Dla najlepszych będą nagro-
dy  – np. najlepszy Start-up 
z  branży IT zostanie nagro-
dzony wyjazdem na start-up 
Safary Berlin. 

 Budowanie 
przyjaznego urzędu 
dla przedsiębiorców 
zapowiedział na 
spotkaniu starosta 
raciborski Ryszard 
Winiarski, do niedawna 
przedsiębiorca, który 
wie jakie znaczenie ma 
szybsze wydawanie 
niezbędnych decyzji. 
Starostwo chce 
też odpowiadać na 
zapotrzebowanie 
przedsiębiorców 
odpowiednio sterując 
szkolnictwem 
ponadgimnazjalnym 
i zawodowym.

Prezes RAFAKO, pani Agnieszka 
Wasilewska-Semail podczas 
panelu poświęconego przedsię-
biorczości w samorządach. Zdjęcia 
udostępnione dzięki uprzejmości 
fotoperla.eu
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Po raz 12. RAFAKO wspólnie z Politech-
niką Śląską zorganizowało wysokospe-
cjalistyczną konferencję, poświęconą 
konkretnemu zagadnieniu z  zakresu 
budowy i  eksploatacji urządzeń dla 
energetyki zawodowej. Wzięło w  niej 
udział blisko 140 specjalistów, reprezen-
tujących firmy oraz ośrodki naukowe. 

– Za każdym razem jest to okazja do 
podsumowań tego, co wydarzyło się 
w branży od poprzedniego spotkania. 
Miniony rok wprowadził do branży 
energetycznej nutę optymizmu. Wresz-
cie rozpoczęła się realizacja najważniej-
szych projektów, takich jak Jaworzno, 
Opole i  Kędzierzyn-Koźle, w  których 
uczestniczy RAFAKO. Na horyzoncie 
są nowe inwestycje, związane także 
z modernizacją już istniejących obiek-
tów. Z tego też powodu bardzo ważne 
jest poszukiwanie nowych rozwiązań 
związanych z materiałami i technologią 
produkcji. Wszystko po to, aby uzyskać 
coraz to wyższe sprawności urządzeń 
energetycznych oraz tak, by ich eksplo-
atacja była bardziej efektywna i speł-
niała wysokie normy środowiskowe. 
W  konferencji, oprócz naukowców 
i pracowników RAFAKO, uczestniczy 
też wielu przedstawicieli innych firm, 
którzy dzielą się swoimi doświadcze-
niami i mogą wiele wnieść do rozwoju 
całej branży – mówi Krzysztof Burek, 
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Han-

dlowych w RAFAKO S.A., który też swoim 
referatem wprowadzającym zainaugu-
rował konferencję.

– Konferencja adresowana do kadry 
specjalistów w elektrowniach czy też 
elektrociepłowniach, którzy bezpo-
średnio zajmują się swoimi obiektami, 
remontują je, modernizują. Ci ludzie 
często chcą znać przyczyny problemów, 
które pojawiają się w trakcie eksploata-
cji. Na konferencji są naukowcy, którzy 
wyjaśniają, skąd biorą się zniszczenia, 
jak im zapobiegać lub jakie materiały 
stosować, żeby tych zniszczeń było 
mniej  – mówi Piotr Karaś, Dyrektor 
Biura Marketingu w  RAFAKO S.A., 
współorganizator konferencji. – W te-
macie materiałoznawstwa, czyli ana-
lizy zniszczeń, struktur materiałów po 
zniszczeniach, tego, dlaczego dzieje się 
tak, a nie inaczej na skutek eksploatacji, 
nie zawsze jesteśmy w stanie odpowie-
dzieć sami, jako producent urządzeń, 
dlatego też podczas tej konferencji jest 
wyjątkowo dużo referatów naukowych, 
ponieważ to nauka zawiera odpowiedzi 
na te pytania – dodaje P. Karaś.

Tematyka konferencji ograniczyła się 
do trzech grup zagadnień i ich dotyczyły 
też wszystkie zaprezentowane refera-
ty. – Dawno już taka tematyka nie była 
poruszana. Niszczenie nierozłącznie to-
warzyszy eksploatacji. Możliwość prze-
analizowania uwarunkowań procesów 

EKSPERCI OBRADOWALI PODCZAS  
NAUKOWO-TECHNICZNEJ KONFERENCJI 

W SŁOKU K. BEŁCHATOWA

Procesy niszczenia, powłoki ochronne oraz nowoczesne materiały kotłowe były 
tematem XII Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej w dniach 12 – 

13 marca, w Słoku k. Bełchatowa, przez RAFAKO S.A. i Politechnikę Śląską. 

Tekst, zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

Miniony rok 
wprowadził do branży 
energetycznej nutę 
optymizmu. Wreszcie 
rozpoczęła się realizacja 
najważniejszych 
projektów, takich 
jak Jaworzno, Opole 
i Kędzierzyn-Koźle, 
w których uczestniczy 
RAFAKO. Na horyzoncie 
są nowe inwestycje, 
związane także 
z modernizacją już 
istniejących obiektów. 
Z tego też powodu 
bardzo ważne jest 
poszukiwanie nowych 
rozwiązań związanych 
z materiałami 
i technologią produkcji. 
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niszczenia, które wpływają 
na trwałość, pozwala na 
doskonalenie eksploata-
cji kotłów i  wyciągnięcie 
wniosków odnoszących się 
do nowych projektów oraz 
do przenoszenia wyników 
z jednego kotła do drugiego. 
Przy czym należy pamiętać, 
że w  pracach diagnostycz-
nych związanych z  trwa-
łością i zniszczeniem, każdy 
obiekt należy traktować 
indywidualnie – mówi prof. 
dr hab. inż. Adam Hernas, 
przewodniczący konferen-
cji, wskazując przy tym na 
trzy grupy źródeł czynników, 
wpływających na niszczenie 
urządzeń tzn: wynikające 
z  projektu, producenta/
wykonawcy oraz ze sposo-
bu eksploatacji. Jak przy-
znaje, w dwóch pierwszych 
przypadkach nowoczesna 
technologia oraz przepisy 
w znacznym stopniu ograni-
czają możliwość wystąpienia 

błędów. Te jednak w dalszym 
ciągu pojawiają się po stro-
nie człowieka, jak np. niepra-
widłowy sposób spawania, 
dopuszczenie do przegrzania 
urządzenia itp. 

Prof. Adam Hernas od 
ponad 20  lat współpracuje 
z RAFAKO. – Na początku były 
to działania z zakresu diag-
nostyki, oceny stanu istnie-
jącego, trwałości resztkowej 
itp. Obecnie, dzięki realizacji 
projektów finansowanych 
przez Narodowe Centrum 
Badań i  Rozwoju, poszerza-
my zakres współpracy o ba-
dania materiałowe, które 
zmierzają do zdobycia włas-
nego know-how oraz opano-
wania technologii spawania 
i gięcia nowych materiałów 
żarowytrzymałych, które 
będą zastosowane w kotłach 
najnowszej generacji na pa-
rametry ultra nadkrytyczne. 
W  ramach realizowanego 
projektu strategicznego PBS-

1  został opracowany przez 
RAFAKO S.A. kocioł referen-
cyjny na bardzo wysokie 
parametry pary zapewnia-
jące sprawność bliską 50%. 
Zastosowanie nowych stali 
austenitycznych oraz nad-
stopów niklu wymaga zre-
alizowania szeregu badań 
 i  opanowania technologii 
ich przetwarzania, pokazu-
jących możliwości wytwór-

Niszczenie nierozłącznie towarzyszy 
eksploatacji. Możliwość przeanalizowania 
uwarunkowań procesów niszczenia, 
które wpływają na trwałość, pozwala na 
doskonalenie eksploatacji kotłów i wyciągnięcie 
wniosków odnoszących się do nowych 
projektów oraz do przenoszenia wyników 
z jednego kotła do drugiego. 

cze RAFAKO  – dodaje prof. 
A. Hernas.

– RAFAKO zawsze odgry-
wało istotną rolę w rozwoju 
polskiej myśli inżynierskiej. 
To przedsiębiorstwo, w któ-
rym nie tylko montuje się 
urządzenia, lecz takie, gdzie 
kreuje się myśl techniczną 
i  innowacyjne rozwiąza-
nia. Jest to bardzo ważne 
i  stanowi wartość dodaną 

Konferencja co roku cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem 

specjalistów z branży
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firmy  – mówi Jacek Janas, 
Wiceprezes Zarządu TAURON 
Wytwarzanie S.A., który pod-
czas konferencji zaprezento-
wał referat, obrazujący do-
świadczenia eksploatacyjne 
kotła fluidalnego na para-
metry nadkrytyczne pary 
w Elektrowni Łagisza.

Pomimo tego, że tegorocz-
na tematyka była bardzo za-
wężona, to efekty pojawia-
jących się na tym odcinku 
problemów eksploatacyj-
nych mają przełożenie na 
funkcjonowanie całego bloku 
energetycznego, a co za tym 
idzie, efektywność produkcji 
ciepła i prądu. – Energetyka 
to branża, która musi do-
bierać materiały w sposób 
szczególny. Decyzje o  ich 
wyborze muszą być podej-
mowane już na etapie pro-
jektowania, a nawet w mo-
mencie powstania koncepcji. 
To, jakie zastosujemy mate-
riały przesądzi o  sprawno-
ści bloku energetycznego 
i kosztach eksploatacyjnych 
przez następnych 35 – 40 lat. 
Ta konferencja daje pogląd 
specjalistom o  tym, w  jaki 
sposób mają kierować się 
decyzjami przy procesach 
inwestycyjnych i eksploata-
cyjnych – wyjaśnia J. Janas, 
przyznając, że podobnych 
konferencji, które poruszają 
taką tematykę, jest w bran-
ży niewiele. Tymczasem 
zastosowanie w  praktyce 
omawianych tu zagadnień 
przynosi bardzo wymierne 
efekty. – Metody zapobiega-
nia zniszczeniom polegają 
głównie na zastosowaniu 
powłok ochronnych, które 

nakładane są na stosunkowo 
tańsze materiały albo niespeł-
niające wymagań w  danych 
warunkach, gdy użycie droż-
szych byłoby zbyt kosztowne. 
Często to rachunek ekonomicz-
ny jednoznacznie wskazuje, że 
w wielu przypadkach, choć nie 
zawsze, powłoki ochronne są 
bardziej opłacalne – przyznaje 
prof. A. Hernas.

Znajomość procesów nisz-
czenia i  zabezpieczania eks-
ploatowanych urządzeń jest 
istotna także ze względu na 
już istniejące obiekty. – Polska 
energetyka ma już swoje lata, 
jest mocno wysłużona. Więk-
szość z pracujących dziś urzą-
dzeń przekroczyła już swój 
okres obliczeniowy, dlatego 

obecnie duży nacisk położony 
jest na diagnostykę i badanie 
stanu, w jakim się one znajdują. 
W naszym dziale zajmujemy się 
badaniem kotłów, rurociągów, 
armatury i sprawdzaniem, czy 
te urządzenia są bezpieczne, 
czy i  jak długo jeszcze mogą 
być eksploatowane. Tę wiedzę 
przekazujemy naszym klien-
tom, czyli np. elektrowniom, 
elektrociepłowniom czy też in-
nym zakładom przemysłowym. 
Współpracujemy przy tym z Po-
litechniką Śląską i  Instytutem 
Metalurgii Żelaza w Gliwicach, 
które są dla nas wsparciem 
naukowym – mówi Bogusław 
Kowalski, Dyrektor ds. Serwisu 
w RAFAKO S.A. – Temat wysłu-
żonej i wyeksploatowanej ener-

Energetyka to 
branża, która 
musi dobierać 
materiały 
w sposób 
szczególny. 
Decyzje o ich 
wyborze muszą 
być podejmowane 
już na etapie 
projektowania, 
a nawet 
w momencie 
powstania 
koncepcji. To, 
jakie zastosujemy 
materiały 
przesądzi 
o sprawności bloku 
energetycznego 
i kosztach 
eksploatacyjnych 
przez następnych 
35 – 40 lat. 

Wiceprezes Krzysztof Burek 
wykładem wprowadzającym 
zainaugurował część sesyjną 

konferencji

Jacek Janas, Wiceprezes 
Zarządu TAURON 

Wytwarzanie S.A. zapre-
zentował doświadczenia 

eksploatacyjne w El. 
Łagisza 
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getyki polskiej z tematyką konferencji 
można połączyć właśnie poprzez czas, 
który minął od momentu zbudowania 
urządzeń. Naukowcy pokazują, w jaki 
sposób można obliczyć teoretycznie 
to, co my później praktycznie chcemy 
zweryfikować podczas badań na obiek-
cie – dodaje B. Kowalski, tłumacząc za-
kres współpracy RAFAKO z ośrodkami 
naukowymi. 

Potrzeba poszukiwania nowych ma-
teriałów wynika z przepisów nałożonych 
przez Unię Europejską, dotyczących 
ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. 
Stąd też konieczność podnoszenia wy-
dajności bloków energetycznych, która 
przekłada się na niższe zużycie paliwa 
oraz niższą emisyjność. – Możemy to 
osiągnąć tylko i  wyłącznie podwyż-
szając parametry czynnika, czyli tem-
peraturę i ciśnienie. W tym przypadku 
zderzamy się ze ścianą, którą są dla nas 
dostępne materiały, jakich możemy użyć 
na krytycznych elementach bloków 
energetycznych, np. na ścianach szczel-
nych, przegrzewaczach czy parowniku. 
Dlatego też poszukujemy nowych mate-
riałów. Mamy potrzeby, które sygnali-
zujemy naszym partnerom naukowym, 
a oni, dzięki swojej wiedzy, mogą nam 
podpowiedzieć, jakie materiały możemy 
wykorzystać. Pozyskujemy próbki do 
analiz, część badań prowadzą nasi part-
nerzy naukowi, np. badania makro i mi-
kroskopowe materiału rodzimego oraz 
złącz spawanych – mówi Robert Demel, 
specjalista ds. obliczeń wytrzymałościo-
wych metody elementów skończonych, 
z Biura Komputerowego Wspomagania 
Projektowania RAFAKO S.A., który także 
był jednym z prelegentów konferencji. 

– W  nowo budowanych obiektach 
energetycznych na parametry nadkry-
tyczne lub nawet supernadkrytyczne, 
muszą występować materiały, które 
będą spełniały stawiane wymagania 
odpowiednich własności, głównie żaro-
wytrzymałych. Coraz to wyższe para-

metry pracy kotłów, wyższe sprawno-
ści – do czego się dąży – będą wymagały 
stosowania materiałów najnowszych 
generacji. W przypadku modernizacji, 
zastosowanie materiałów charakte-
ryzujących się lepszymi własnościami 
mechanicznymi, pomoże w osiągnięciu 
wyższej efektywności funkcjonowania 
danego obiektu – mówi Stanisław Fudali, 
Główny Spawalnik w RAFAKO S.A. 

Podczas dwudniowej konferencji wy-
głoszonych zostało 20 specjalistycznych 
referatów. W grupie prelegentów znaleźli 
się, oprócz pracowników RAFAKO, przed-
stawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Kato-
wicach, Politechniki Wrocławskiej, Urzę-
du Dozoru Technicznego w Warszawie, 
Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, 
Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz 
Zakładu Spawalnictwa Politechniki Czę-
stochowskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania 
Ochrona Pracy w Katowicach oraz firm 
TAURON Wytwarzanie S.A., PLASMASY-
STEM, SB Energy S.A Opole, KEENNAME-
TAL, DURAG Niemcy. Firmy oferujące 
urządzenia dla energetyki miały ponadto 
możliwość zaprezentować swoją ofertę 
na stoiskach wystawienniczych. 

– Ta konferencja, z racji dosyć spe-
cyficznej i  trudnej tematyki była dla 
nas pewnego rodzaju wyzwaniem. 
Cieszymy się, że konferencję zaszczy-
cili zarówno specjaliści z polskich, jak 
i zagranicznych firm oferujących nowo-
czesne rozwiązania w  zakresie poru-
szanej w tym roku tematyki. Jest to dla 
nas bardzo ważne, dlatego, że wyma-
gania związane z ochroną środowiska, 
a co za tym idzie, budową nowoczes-
nych bloków energetycznych, w szcze-
gólności na parametry nadkrytyczne, 
wiążą się z koniecznością stosowania 
specjalistycznych stali, które pracują 
w  bardzo wysokich temperaturach 
i trudnych warunkach. Bardzo istotne 
jest to, że w tych tematach współpra-
cujemy ściśle z wyższymi uczelniami 

do których zaliczyć można m.in. AGH, 
Politechnikę Śląską, Politechnikę Wroc-
ławską. Są to ludzie, którzy posiadają 
bardzo duże doświadczenie i wiedzę – 
mówi Janusz Rydzak, Kierownik Ze-
społu Promocji Produktu z RAFAKO S.A., 
współorganizator konferencji.

– Na tym polega nasza siła, by łączyć 
kompetencje badawczo-rozwojowe 
z tematami biznesowymi i przemysłem, 
czyli praktycznym zastosowaniem, 
gdyż to oznacza rozwój i przyszłość – 
podsumowuje prezes RAFAKO, Krzysz-
tof Burek. 

Metody zapobiegania zniszczeniom polegają głównie na zastosowaniu powłok ochronnych, które 
nakładane są na stosunkowo tańsze materiały albo niespełniające wymagań w danych warunkach, 
gdy użycie droższych byłoby zbyt kosztowne. Często to rachunek ekonomiczny jednoznacznie 
wskazuje, że w wielu przypadkach, choć nie zawsze, powłoki ochronne są bardziej opłacalne

Konferencja tradycyjnie odbyła się w hotelu 
Wodnik, mieszczącym się w miejscowości 

Słok/k. Bełchatowa
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Pierwszego czerwca ma wejść w życie 
nowe prawo upadłościowo-naprawcze. 
Dla firm zrzeszonych w  Krajowej Iz-
bie Gospodarczej zwłaszcza ten drugi 
człon nazwy jest ważny – Izba zakłada, 
że z wejściem w życie nowych przepi-
sów, w  Polsce zacznie obowiązywać 
wreszcie „Polityka nowej szansy”. Dziś 
bowiem, w większości przypadków ciąg-
nące się w nieskończoność procedury 
restrukturyzacyjne, w rzeczywistości są 
procesem powolnej śmierci firm,  trace-
niem dobrych miejsc pracy i zastępowa-
niem polskich firm przez zagranicznych 
konkurentów.  

Zdaniem KIG, im szybciej wejdzie 
w  życie nowe prawo, tym lepiej dla 
Firm, które wymagają naprawy, tym 
bardziej, że wiele z nich wpada w kło-
poty nie z własnej winy – stają się ofiarą 
procesów restrukturyzacji swoich kon-
trahentów, opóźnionych płatności od 
Klientów czy ogólnej sytuacji na rynku. 
Tymczasem pod rządami starego pra-
wa łatwiej jest zlikwidować Firmę, niż 
przeprowadzić jej skuteczną restruktu-
ryzację. Stare prawo upadłościowe w za-
sadzie koncentruje się na procedurach 
związanych z likwidacją i zdecydowanie 
nie przystaje do obecnej sytuacji gospo-
darczej. Wiele firm, które miały szasnę 
na naprawę, zostało zlikwidowanych 
tylko dlatego, że nie dotrwały do końca 
procesu, a  upadłość układową zmu-

szone były zamienić na likwidacyjną. 
W efekcie  restrukturyzacja kojarzy się 
dziś bardziej z upadłością i likwidacją 
niż procesem naprawczym. Praktycy   
restrukturyzacji, wskazują na wiele 
wad starego prawa, między innymi, na 
niejednoznaczność przepisów. 

Maciej Gieronim, z  Ministerstwa 
Sprawiedliwości, jeden ze współautorów 
nowego prawa, podkreślał, ze przedsię-
biorcy często znajdują się w trudnej sy-
tuacji nie z własnej winy:

– W kłopoty wpędzają ich albo kon-
trahenci, albo sytuacja gospodarcza, 
dlatego tak ważna jest polityka dru-
giej szansy, polityka, która pozwoli im 
wrócić do normalnej działalności. Nie 
ma co oczekiwać, że proces restruktu-
ryzacji będzie trwał miesiąc, to zawsze 
jest wiele miesięcy, a czasem więcej niż 
rok – powiedział.

Właśnie do czasu restrukturyzacji 
nawiązała w  swej wypowiedzi Kinga 
Banaszak-Filipiak, wiceprezes zarządu 
PBG w upadłości układowej

– Trwanie w takiej sytuacji powodu-
je brak możliwości pozyskiwania zleceń, 
nie mówiąc o dostępie do nowego finan-
sowania. Problemem staje się nawet 
zgłaszanie wierzytelności, które trwa 
wiele miesięcy, sprawiając, że w zasa-
dzie zaczynamy pracować nad propo-
zycjami od nowa. Brak jest na przykład 
definicji wielu pojęć kluczowych dla pro-

DEBATA – PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

22 stycznia w Warszawie odbyła się debata pt. „Nowe prawo 
restrukturyzacyjne – druga szansa dla firm, korzystna dla rozwoju 

gospodarczego”. Obok prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) i dwóch 
wiceministrów do udziału w debacie zaproszona została wiceprezes 

zarządu PBG SA w upadłości układowej pani Kinga Banaszak-Filipiak.

Autor: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

To, że PBG przez 
ponad dwa lata prac 
nad układem wciąż 
utrzymuje się na 
rynku, to ewenement 
nie tylko na skalę 
kraju. Pokazuje to 
determinację Właścicieli 
i Pracowników, by 
uratować Firmę, ale 
mam cichą nadzieję, że 
to też wyraz zrozumienia 
sektora finansowego 
dla znaczenia tego 
gazowego giganta dla 
polskiej gospodarki.
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cesu restrukturyzacji, brak 
jednoznacznego określenia 
wierzytelności objętych po-
stępowaniem. Rozwiązanie 
problemów praktycznych 
bardzo często opiera się na 
interpretacjach i  opiniach 
kancelarii prawnych. Każ-
da wątpliwość oznacza wy-
dłużenie procesu naprawcze-
go, oddala termin zawarcia 
układu. To, że PBG przez po-
nad dwa lata prac nad ukła-
dem wciąż utrzymuje się na 
rynku, to ewenement nie tyl-
ko na skalę kraju. Pokazuje 
to determinację Właścicieli 
i Pracowników, by uratować 
Firmę, ale mam cichą nadzie-
ję, że to też wyraz zrozumie-
nia sektora finansowego dla 
znaczenia tego gazowego gi-
ganta dla polskiej gospodar-
ki – powiedziała Kinga Ba-
naszak-Filipiak, wiceprezes 
PBG SA w upadłości układo-
wej, które po ponad dwóch 
latach pracy nad układem 
z Wierzycielami powoli fina-
lizuje ten proces.  

To największa polska fir-
ma, która znalazła się w ta-
kiej sytuacji i zarazem ma za 
sobą najdłuższe postępowa-
nie w tym zakresie.

– Nie chodzi jednak o  to, 
żebyśmy byli dumni, że ktoś 
wytrwał w procesie układo-
wym dwa lata, bo mało któ-
ra firma wytrzyma tyle bez 
nowych zamówień, tylko, by 
takie procesy kończyły się 
szybko i pozwalały firmom 
stanąć na nogi i zdobywać 
nowe zlecenia, na które bę-
dąc w upadłości układowej 
nie może liczyć  – mówi An-
drzej Arendarski, Prezes KIG.

Na wprowadzeniu no-
wego prawa zależy Mini-
sterstwu Gospodarki, które 
uważa, że pozwoli ono na za-
chowanie wielu miejsc pracy.

– Trzeba w końcu przestać 
stygmatyzować Firmy, które 
przechodzą restrukturyzacje, 
nie może być tak, że przedsię-
biorca przechodzący proces 
układowy jest postrzegany 
jako niewiarygodny, że nie 
ma dostępu do nowych zle-
ceń, bo przecież to stawia go 
w  jeszcze gorszej sytuacji – 
powiedział Mariusz Haladaj, 
wiceminister gospodarki. 

– Dzięki uwagom i  suge-
stiom, zgłaszanym na naszej 
ubiegłorocznej konferencji 
poświęconej nowemu prawu 
upadłościowemu, wprowa-
dziliśmy kilka zmian do tego 
projektu, między innymi ure-
gulowano inaczej kwestie 
pierwszeństwa wierzycie-
li prywatnych i  publiczno-

-prawnych, którzy kiedyś, 
mając pierwszeństwo w za-

spokajaniu swoich roszczeń, 
często nie byli zainteresowa-
ni procesem restrukturyza-
cyjnym, na rzecz likwida-
cji – dodał. 

– Gdyśmy mieli nowe pra-
wo, to taka Firma jak PBG 
nie potrzebowałaby zgłaszać 
upadłości, tylko przeprowa-
dziła głęboką restrukturyza-
cję i szybko wróciła na pro-
stą – dodał  Maciej Gieronim.

– Dobrze że dyskutujemy 
o tym nowym prawie, dobrze, 
że w proces legislacyjny włą-
cza się zdanie praktyków bo 
to najlepsza gwarancja, że 
będą w nim rozwiązania, ja-
kich oczekują wszystkie stro-
ny procesów restrukturyza-
cyjnych  – ocenił Waldemar 
Bojarski, reprezentujący kan-
celarię Syndyków Wielkopol-
skich,  dodając że nowe pra-
wo wymagać będzie jeszcze 
jasnej interpretacji wielu 
zapisów, choćby określenia 
roli doradcy restrukturyza-
cyjnego. 

Marcin Orliński, podsekre-
tarz stanu w  Ministerstwie 
Skarbu Państwa omówił kwe-
stie ewentualnej pomocy pub-
licznej Spółkom w Kłopotach, 
która ma zostać usystema-
tyzowana. – Będzie to albo 
Pomoc w  formie krótkoter-
minowej, w postaci pożycz-
ki lub długoterminowej, już 
na restrukturyzację – powie-
dział Minister Orliński, doda-
jąc, że doskonale rozumie to, 
co mówiła Prezes Banaszak-

-Filipiak, i  że Ministerstwu 
Skarbu też zależy na skraca-
niu procesów restrukturyza-
cji, bo czas okazuje się często 
kluczowym elementem.

KIG ma nadzieję, że Firmy 
znajdujące się w  trudnej sy-
tuacji finansowej będą mogły 
skorzystać z procedur restruk-
turyzacyjnych, które pozwolą 
im opanować problemy z płyn-
nością i  uniknąć likwidacji 
a Przedsiębiorca będzie mógł 
wybrać procedurę dopasowa-
ną do swoich potrzeb.  

Trzeba w końcu przestać stygmatyzować Firmy, które przechodzą 
restrukturyzacje, nie może być tak, że przedsiębiorca przechodzący 
proces układowy jest postrzegany jako niewiarygodny, że nie ma 
dostępu do nowych zleceń, bo przecież to stawia go w jeszcze gorszej 
sytuacji.

Debata z udziałem Pani Prezes 
Kingi Banaszak-Filipiak,  

fot. Jacek Balcer
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MS Sharepoint 2013  to nowoczesna 
platforma informatyczna służąca do 
usprawnienia pracy zespołowej. Platfor-
ma ta umożliwia użytkownikom tworze-
nie bezpiecznych witryn internetowych 
zawierających różne składniki, takie jak 
biblioteki dokumentów, biblioteki obra-
zów, kalendarze, kontakty, tablicy dysku-
syjne, ankiety, itd. Zarządzanie witryną 
jest bardzo intuicyjne i nie wymaga wie-
dzy informatycznej użytkownika. 

Bezpieczeństwo danych jest zapew-
nione poprzez przechowywanie wszyst-
kich danych aplikacji w bazie danych 
MS SQL Server. Dostęp do aplikacji jest 

W celu udoskonalenia procesu zarządzania dokumentacją projektową, w Pionie 
Realizacji Projektów EPC został wdrożony Microsoft Sharepoint 2013. 

Autor: Duszko Brkić, Programista, PBG AVATIA Sp. z o.o.

MS SHAREPOINT 2013 W PBG 

MS Sharepoint 2013 to nowoczesna platforma infor-
matyczna służąca do usprawnienia pracy zespołowej. 
Platforma ta umożliwia użytkownikom tworzenie 
bezpiecznych witryn internetowych zawierających różne 
składniki…
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możliwy po zalogowaniu się do systemu, 
zgodnie z  nadanymi uprawnieniami. 
W przypadku użytkownika domenowe-
go logowanie jest zintegrowane.

Aplikacja MS Sharepoint Dessigner 
umożliwia zaawansowane projekto-
wanie aplikacji. Również, programiści 
mogą projektować dodatkowe funk-
cjonalności aplikacji z pomocą pakietu 
Visual Studio. 

Biblioteka dokumentów to miejsce do 
współdzielenia dokumentów niezbęd-
nych do pracy zespołowej. Podstawowe 
cechy każdej biblioteki to:
• dostęp przez przeglądarkę interneto-

wą – nie jest wymagane dodatkowe 
oprogramowanie,

• integracja z pakietem Microsoft Office,
• możliwość dodania kolumn zawie-

rających informację o  każdym do-
kumencie,

• mechanizm alertów – informacji mai-
lowych o zmianach w dokumentach,

• wbudowane funkcje wersjonowania 
pozwalają śledzić całą historię mody-
fikacji każdego elementu, 

• łatwość tworzenia widoków,
• możliwość konfigurowania przepły-

wu pracy.
Dodatkowo, na komputerze użytkow-

nika można zainstalować Sharepoint 
Workspace (MS Office 2010) lub Share-
point OneDrive dla Biznesu (MS Office 
2013). Aplikacje te umożliwiają łatwą 
eksplorację bibliotek oraz synchroni-
zację biblioteki z  lokalnym folderem. 
Można pracować „offline” nad doku-
mentami, a po podłączeniu komputera 
do sieci można wykonać synchronizację. 

Administratorami są Anna Matu-
szak, Magdalena Adamczyk oraz Ra-
dosław Rząsa.

Dla zespołu 
PRP zostały 
zaprojektowane 
witryny „PBG 
project 447” (http://
project447), „PBG 
project 430” (http://
project430), „PBG 
project 449” (http://
project449) oraz „PBG 
PRP” (http://PRP).

Od Redakcji:
Biznes inicjuje 
i pobudza 
programistów 
do nowych 
wyzwań. 
Dzięki temu 
2+2=5



„BARBÓRKA OD NOWA”
ROPA, GAZ JESZCZE RAZ

4 grudnia pod hasłem „Barbórka od Nowa” świętowaliśmy wspólnie. Tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą 
w kościele pw. św. Anny w Poznaniu, którą w intencji pracowników i ich rodzin odprawili dla nas zaprzyjaźnieni 

księża. Była jak zawsze modlitwa powszechna, nie zabrakło też dumnie prezentowanego sztandaru PBG.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A.  

Zdjęcia: Grzegorz Czajka



Druga część uroczystości miała miejsce 
w klubie „Angelo”. Tu sala pomieściła 
blisko 200 zgromadzonych gości. Towa-
rzyszyły nam zwyczajowe momenty każ-
dej Barbórki. Podczas części oficjalnej 
wysłuchaliśmy słów pana prezesa Jerze-
go Wiśniewskiego, przywitaliśmy nowo 
zatrudnionych pracowników, nagrodzi-
liśmy tych których staż pracy osiągnął 
10  lat oraz poznaliśmy zasłużonych 
w 2014 roku dla firmy czyli Asy PBG oraz 
laureatów Barbórkowego Dedala – na-
grody wręczanej po raz pierwszy. W tym 

roku niecodziennym wydarzeniem 
było wręczenie hono-

rowych odznaczeń dla 
panów prezesów Je-

rzego Wiśniewskie-
go i Przemysław 

Szkudlarczy-
ka. Z  rąk 
przewod-

niczącego Rady Nadzorczej PBG, pana 
Macieja Bednarkiewicza prezesi odebra-
li przyznane przez Ministra Gospodarki 
Rzeczpospolitej odznaczenia honorowe 

„Zasłużony dla przemysłu naftowego 
i gazowniczego”. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim nagrodzonym!

Nie zabrakło oczywiście części ar-
tystycznej, w której w tym roku udział 
wzięły zarządy spółek z Raciborza i Wy-
sogotowa. We wspólnej zabawie udo-
wodnili umiejętności dobrej współpra-
cy i harmonii niezbędne każdego dnia 
nie tylko w zarządzaniu. Miło nam było 
gości kolegów i koleżanki z Raciborza 
a szczególnie obecną po raz pierwszy na 
naszej Barbórce panią prezes RAFAKO 
Agnieszkę Wasilewską-Semail. 

Przy dobrej muzyce i smacznym je-
dzeniu najbardziej wytrwali bawili się 
już tradycyjnie do samego rana. 

Do zobaczenia za rok!
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Lista nagrodzonych

Barbórkowym Dedalem zostali nagro-
dzeni Pracownicy Grupy PBG, którzy 
wykonują swoją pracę ze szczególną 
starannością i zaangażowaniem oraz 
odpowiedzialnością, od której efektów 
zależy dobre dziś i jutro nas wszystkich.

Symbolem pracowitości, pomysłowo-
ści, ambicji i konsekwencji odznaczeni 
zostali następujący Pracownicy: 

Firmy PBG oil and gas:
Z pionu wykonawstwa I biura laborato-
rium badań nieniszczących: Łukasz Na-
pierała, Dariusz Sarbaczewski, Włodzi-
mierz Lonc, Grzegorz Szymański, Marek 
Mucha, Mieczysław Pawełczyk, Tomasz 
Gołza i Sebastian Sarbaczewski, Julian 
Grześkowiak, Roman Moszyk, Maciej 
Pawełczyk, Łukasz Platta, Przemysław 
Brzeziński, Sławomir Gołza, Tomasz 
Siuda, Włodzimierz Tujdowski.

Firmy PBG:
Z działu obsługi systemu i serwisu oraz 
z  pionu kontraktów baz paliwowych: 
Zygmunt Adamski, Marta Chwiłkowska, 
Robert Ciupek, Przemysław Gabryele-
wicz, Leszek Gronostaj, Dawid Kośmider, 

Tomasz Kruszona, Maciej Kubiak, Rado-
sław Ochmański, Marcin Prusinowski, 
Tadeusz Rozmiarek, Kuba Stojanowski, 
Joanna Trzeciak, Krzysztof Waluszyński, 
Katarzyna Zalas, Marek Żaba, 

Z obszaru wsparcia: Anna Baczyń-
ska, Hanna Gajewska, Katarzyna Klisz-
ko, Monika Kowalewska, Piotr Mierzwa, 
Anna Przybylska, Damian Rożewski.

Barbórkowa Kapituła pod prze-
wodnictwem założyciela Spółki Pana 
Jerzego Wiśniewskiego zadecydowała 
jednogłośnie o przyznaniu tytułu ASA 
Grupy PBG w uznaniu za:
• niezmienne trwanie od lat i realiza-

cję stałych zadań w naszym portfelu 
z  zaplanowaną i  pewną wartością 
dodaną dla pana Marka Dzieciucho-
wicza,

• męską stanowczość i kobiecą intui-
cję zarządzania kontraktami we-
dług najnowszych standardów, któ-
re od dziś powinny być wzorem dla 
innych oraz nadaniu tytułu przepły-
wowego Menadżer dla pięknej twa-
rzy natowskich realizacji pani Mo-
nice Mikołajczak,

Barbórkowym Dedalem zostali nagrodzeni Pracownicy 
Grupy PBG, którzy wykonują swoją pracę ze szczególną 
starannością i zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, 
od której efektów zależy dobre dziś i jutro nas wszystkich

Barbórkowy dedal – symbolem 
pracowitości, pomysłowości, ambicji 
i konsekwencji pracowników

Wyjątkowa część artystyczna
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• jakość, skuteczność, nowo-
czesność dla pan Michała 
Zboralskiego,

• doskonałe dostosowanie się 
do nowej sytuacji oraz zdol-
ność odnalezienia się w Zmia-
nie, oraz nadaniu tytuł debiut 
roku 2014 dla pani Małgorza-
ty Jankowskiej.

• bycie w  gotowości mimo 
burz i szalejących wichrów, 
za skuteczne i  efektywne 
działania według najnowo-
cześniejszych międzyna-
rodowych standardów, za 
osiąganie celów w  świecie 
prawa  dla pana Dariusza 
Szymańskiego. 

• odważną decyzję bycia Preze-
sem Rafako SA dla Pani Ag-
nieszki Wasilewskiej-Semail.

Gratulujemy nagrodzonym  
10 latkom! 
Oto Pracownicy z 10 letnim sta-
żem pracy w  PBG: Maciej An-
drzejewski, Piotr Bartoszewski, 
Magdalena Berlińska, Mirosław 
Dziurla, Leszek Gacki, Rafał 
Graczyk, Anna Hossa, Dorota 
Illmer, Arkadiusz Jankowiak, 
Mieczysław Janowski, Lilianna 
Jesionek, Marcin Kania, Hanna 

Koczorowska, Ewa Kończak-
-Grzybowska, Dawid Kośmider, 
Anna Kubaczyk, Roman Kutz-
ner, Andrzej Kwaśniewski, Ma-
ciej Kwiatkowski, Grzegorz Lonc, 
Jarosław Maciaszek, Magdale-
na Makowska, Dariusz Moszyk, 
Katarzyna Naczyńska, Michał 
Nowak, Maciej Pawełczyk, Ma-
riusz Pawłowski, Ryszard Perz, 
Łukasz Platta, Jarosław Polus, 
Tadeusz Rozmiarek, Marcin 
Ruszkowski, Przemysław Ry-
barczyk, Radosław Rząsa, Szy-
mon Sidoruk, Marcin Stablew-
ski, Jacek Sztachański, Danuta 
Wolińska, Katarzyna Zalas, Ma-
rek Żaba. 

Zabawa Barbórkowa i tańce 

Nagrodzeni Dedalem 

Podczas części oficjalnej 
wysłuchaliśmy słów 
pana prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego, przywitaliśmy 
nowo zatrudnionych 
pracowników, nagrodziliśmy 
tych których staż pracy 
osiągnął 10 lat oraz 
poznaliśmy zasłużonych 
w 2014 roku dla firmy czyli 
Asy PBG oraz laureatów 
Barbórkowego Dedala – 
nagrody wręczanej po raz 
pierwszy.

Asy Grupy PBG



58 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Easter time, English time
Easter time is the beginning of spring not only outside the window but also in our hearts.  

Czas Wielkanocy to początek wiosny nie tylko za oknem, ale także w naszych sercach. 

Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej

This amazing time of holidays gi-
ves hope and the rays of the sun 
confirms that! 

Let’s read and learn the typical 
words for Easter time and see the 
translation of a song. 

This time we provide you with 
polish song performed by Marek 
Grechuta “Wiosna ach to Ty” and 
it’s English version!

Have fun reading the text and 
don’t forget to hum the melody as 
well. 

Ten niesamowity czas świąt daje 
nadzieję, którą potwierdzają pro-
myki słońca!

Przeczytaj i naucz się typowych 
słówek dotyczących Wielkanocy 
i zobacz tłumaczenie piosenki.

Tym razem przedstawiamy Wam 
polską piosenkę śpiewaną przez 
Marka Grechutę „Wiosna ach to Ty” 
i jej wersję w języku angielskim.

Miłej zabawy przy czytaniu 
tekstu i nie zapomnijcie także za-
nucić melodii!

VOCABULARY – SŁOWNICZEK 

Maundy Thursday – Wielki Czwartek 
Good Friday – Wielki Piątek 

Holy Saturday – Wielka Sobota 
Easter – Wielkanoc

Resurrection – Zmartwychwstanie 
Easter bunny – Zajączek wielkanocny

Easter egg – Pisanka
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This morning suddenly 
she knocked on my door
Those warmer days came faster 
than I would think
I took her wet coat 
and sat her vis a vis
It started to smell and it became bright, 
oh Spring it is you!
Oh Spring, spring, spring it is you!

The days passed but were much longer
It was much warmer here
and she wore lighter dresses
the stream of spring flew easily
Finally one June night I saw her sleeping
Without anything
I understood summer ewn you
Summer, summer, summer ewn you!

From the heat of your sun rays
the leaves of trees started burning
From green to red
the summer’s sleepy lion is coming
Little cloud above her forehead
little tear has salty taste
become darker and gloomy
Autumn why is it this way?

White winds have blown
all the sings of spring and summer
what only left were two frozen sunbed
I stand beside the window and look out
and suddenly a ring on my door
Winter, winter come here faster
warm yourself for a moment
Spring, spring, spring it’s you oh…

NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

Dzisiaj rano niespodzianie 
zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem 
przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, 
posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, 
wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty  

Dni mijały coraz dłuższe,   
coraz cieplej było u mnie
Coraz lżejsze miała suknie,  
lekko płynął wiosny strumień
Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją  
jak śpi bez niczego
Zrozumiałem lato, echże ty 
Lato, lato, lato, echże ty  

Od gorąca twych promieni 
zapłonęły liście drzew
Od zieleni do czerwieni  
krążył lata senny lew  
Mała chmurka nad jej czołem,  
mała łezka słony smak,   
Pociemniało, poszarzało 
Jesień jak to tak? 

Białe wiatry już zawiały,  
wiosny, lata wszystkie znaki  
Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki
Stoję w oknie, wypatruję
nagle dzwonek u mych drzwi  
Zima, zima wchodźże szybciej,  
ogrzej się na parę chwil  
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…  

WIOSNA ACH TO TY!  
  SPRING OH IT’S YOU
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Joanna Januszewska: Jaka jest przy-
szłość przed spalarniami odpadów 
komunalnych w Polsce? 
Jerzy Mirosław: Na początek kilka słów 
doprecyzowujących tak postawione py-
tanie.  W domyśle zakładam, że dotyczy 
ono przyszłości w naszym kraju insta-
lacji potocznie zwanych spalarniami 
odpadów komunalnych czyli instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych, w skrócie ITPOK. Odpo-
wiadając, więc na tak doprecyzowane 
pytanie oraz biorąc pod uwagę ponad 
dwudziestoletnią obecność RAFAKO S.A. 
na europejskim rynku (kotły  z RAFAKO 
są obecne w  ITPOK w  niemal wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej) budowy 
ITPOK uczestnicząc w tym czasie w re-
alizacji kilkudziesięciu projektów ITPOK 
można z całą pewnością stwierdzić, że 
wygląda ona bardzo zachęcająco i obie-
cująco. Problem odpadów komunalnych 
w Polsce rozwiązywany jest aktualnie 
w  zdecydowanej mierze poprzez ich 
składowanie. Jest to najbardziej zagra-
żający środowisku wariant postępowa-
nia z odpadami komunalnymi. 

W warunkach naszego kraju, oprócz 
takich czynników jak kurczące się po-
wierzchnie czynnych składowisk odpa-
dów, brak nowych miejsc do składowania 
odpadów, coraz powszechniejsza w spo-
łeczeństwie świadomość zagrożenia eko-
logicznego związanego ze składowaniem 
odpadów, jak również zobowiązania Pol-
ski w dziedzinie racjonalnej gospodarki 
odpadami komunalnymi wynikające 
z faktu członkostwa w Unii Europejskiej, 

są bez wątpienia tymi czynnikami, któ-
re sprawiają, że dla wielu polskich miast 
i gmin koniecznością jest jak najszybsze 
rozpoczęcie zagospodarowywania od-
padów komunalnych poprzez budowę 
ITPOK. W chwili obecnej w Polsce realizo-
wanych jest 6 projektów budowy ITPOK, 

SEGREGOWAĆ CZY NIE SEGREGOWAĆ?
SPALARNIE ŚMIECI JAKO ŹRÓDŁO NOWEJ ENERGII 

TAKŻE DLA ŚRODOWISKA

Wywiad z panem Jerzym Mirosławem, projektantem wiodącym projekt ZTUO Szczecin

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej

Fot. Budowa ZTUO Szczecin – widok 
konstrukcji wsporczej kotła odzysko-
wego linii nr 2.
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tj. w następujących miastach: 
w  Białymstoku, Bydgoszczy, 
Krakowie, Koninie, Poznaniu 
oraz w Szczecinie gdzie swój 
udział ma RAFAKO jako firma 
odpowiedzialna za dostawę 
i  montaż tzw. kluczowego 
wyposażenia dla dwóch linii 
technologicznych. Planowa-
na, spodziewana sumaryczna 
roczna wydajność tych 6 ak-
tualnie realizowanych projek-
tów to ok. 1 mln. Mg odpadów, 
czyli mniej niż 10% wszyst-
kich generowanych w Polsce 
w skali roku odpadów komu-
nalnych. Stawia to nasz kraj 
na końcu szeregu państw 
Unii Europejskiej, jeśli idzie 
o  zagospodarowywanie od-
padów komunalnych poprzez 
ich termiczne przekształcenie, 
którego istotą jest budowa 
takich ITPOK, w których jest 
odzyskiwana i wykorzystywa-
na energia zawarta w tychże 
odpadach. Dlatego też współ-
cześnie każda ITPOK jest elek-
trociepłownią, ciepłownią lub 
źródłem pary technologicznej. 
W tym miejscu należy zwrócić 
uwagę, iż pod pojęciem ITPOK 
rozumiemy spalarnię w której 
wykorzystuje się sprawdzoną 
od wielu, wielu lat w krajach 
takich jak Niemcy, Szwecja, 
Holandia, Austria, Dania 
czyli państwach z  wielolet-
nim doświadczeniem i bardzo 
wysoką kulturą obchodzenia 
się odpadami komunalny-
mi, technologię spalania 
odpadów na ruszcie. Wnio-
ski płynące z  doświadczeń 
wymienionych państw oraz 
nasze obserwacje wynikają-
ce z uczestnictwa w realiza-
cji projektów spalarniowych 

(dotychczas jako dostawca 
kotłów dla obiektów z syste-
mem rusztowym oraz seg-
mentem oczyszczania spalin 
gwarantującym dochowanie 
norm emisyjnych) są takie, 
że jest to sprawdzona i  naj-
bardziej godna polecania 
w naszym kraju technologia, 
która wciąż cechuje się naj-
niższymi kosztami inwesty-
cyjnymi i  eksploatacyjnymi 
oraz najwyższą sprawnością 
energetyczną wśród innych 
dostępnych technologii ter-
micznego przekształcania 
odpadów. I tylko w ten sposób 
postrzegamy jako RAFAKO, 
przyszłość dla ITPOK w Polsce 
tj. konieczność budowy insta-
lacji z systemem spalania od-
padów na ruszcie oraz mak-
symalnym wykorzystaniem 
energii zawartej w odpadach.

 
Proszę opowiedzieć o  pra-
cach prowadzonych przez 
RAFAKO w Szczecinie. 
RAFAKO aktualnie współ-
uczestniczy w  budowie Za-
kładu Termicznego Unie-
szkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego Obsza-
ru Metropolitalnego reali-
zując kontrakt podwyko-
nawczy na projekt, dostawę 
i  montaż rusztu, kotła i  in-
stalacji oczyszczania spalin 
dla dwóch linii ZTUO Szcze-
cin. W ramach tego kontrak-
tu RAFAKO zobowiązało się 
dostarczyć dwa ciągi tech-
nologiczne dla tej nowobu-
dowanej spalarni odpadów 
komunalnych o wydajności 
spalania 150  tys. Mg w  cią-
gu roku. A to oznacza, że wy-
dajność spalania odpadów 

komunalnych dla jednej linii 
technologicznej to 10 Mg/odz. 
Nominalna wartość opało-
wa spalanych odpadów wy-
nosi 10,5 MJ/kg. W ramach 
tego przedsięwzięcia RAFA-
KO dostarcza dla każdej linii 
technologicznej palenisko 
rusztowe z komorą spalania 
i  komorą dopalania zinte-
growaną z kotłem parowym, 
ruszt schodkowy posuwi-
sto – zwrotny, kocioł odzysko-
wy z obiegiem naturalnym, 
z  czterema ciągami, oraz 
co jest wyjątkiem wśród ak-
tualnie budowanych w  Pol-
sce spalarni, instalację mo-
krego oczyszczania spalin, 
gdzie absorpcja kwaśnych 
zanieczyszczeń w spalinach 
odbywać się będzie poprzez 
dozowanie roztworu wodo-
rotlenku sodu. 

Segment oczyszczania 
spalin w  każdej z  linii tech-
nologicznych zaprojektowa-
ny został i jest budowany tak, 
aby zagwarantowane zostały 
parametry emisji wszystkich 
normowanych składników 
zanieczyszczeń do powietrza, 
jakie są określone w polskim 
i  unijnym prawie, a  miano-
wicie w Rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska w  spra-
wie standardów emisyjnych 
z instalacji oraz Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego 
w  sprawie spalania odpa-
dów. Dodatkowo ciekawostką 
instalacji oczyszczania spalin 
jest obligatoryjny odzysk cie-
pła w ilości 2 MW na każdej 
linii technologicznej. Ciepło to 
pochodzi ze skraplania pary 
wodnej w spalinach i jest od-
zyskiwane poprzez zastoso-

W chwili obecnej w Polsce 
realizowanych jest 
6 projektów budowy 
ITPOK, tj. w następujących 
miastach: w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Krakowie, 
Koninie, Poznaniu oraz 
w Szczecinie gdzie swój 
udział ma RAFAKO jako 
firma odpowiedzialna 
za dostawę i montaż 
tzw. kluczowego 
wyposażenia dla dwóch 
linii technologicznych.
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wanie pomp ciepła. Taki odzysk 
ciepła w  segmencie oczyszcza-
nia spalin będzie miał miejsce 
tylko w szczecińskiej spalarni. Ze 
względu na stosowany w Szcze-
cinie mokry system oczyszcza-
nia spalin, który był obligatoryj-
nym wymogiem tego projektu, 
jest tam realizowany element 
wspólny dla obu linii technolo-
gicznych i  jest nim oczyszczal-
nia ścieków technologicznych. 
I  znowu ciekawostka  – będzie 
to jedyna oczyszczalnia ście-
ków technologicznych w Polsce 
gdzie zostanie zabudowany filtr 
zawierający węgiel aktywny do 
podczyszczania i  usuwania ze 
ścieków dioksyn i furanów tak, 
aby ścieki oczyszczone spełnia-
ły w tym względzie rygorystycz-
ne wymagania prawa. 

Jakie korzyści będzie miało 
miasto Szczecin po powstaniu 
spalarni?
Planowana roczna produkcja 
energii w szczecińskiej spalarni 
to 56 tys. MWh i 850 tys. GJ co 

szacunkowo przekłada się na 
zaspokojenie potrzeb odnośnie 
energii eklektycznej oraz energii 
cieplnej dla ok. 30 tys. mieszkań. 
Już chociażby przytoczenie tych 
danych jest chyba wystarczają-
cą odpowiedzią na powyższe 
pytanie o  korzyści Szczecina 
z wybudowania spalarni odpa-
dów. A biorąc jeszcze pod uwagę 
fakt, iż spalając 1 tonę odpadów 
komunalnych redukujemy obję-
tość tych odpadów aż o ok. 90% 
a ich masę o ok. 30% mamy dal-
sze argumenty co do korzyści 
jakie otrzymujemy poddając 
odpady komunalne termiczne-
mu przekształceniu. 

Składowanie odpadów komu-
nalnych wymaga dużo prze-
strzeni i związane jest  z mar-
nowaniem energii zawartej 
w  odpadach, którą to ener-
gię można by odzyskać np. do 
ogrzania gospodarstw domo-
wych. Czy zawsze powinniśmy 
segregować śmieci? Od czego 
to zależy?
Przede wszystkim to czy odpa-
dy komunalne są segregowane 
zależy między innymi od roz-
wiązań jakie są przyjęte w  da-
nym mieście, gminie czy też 
województwie czyli tam gdzie 
są generowane. Ściśle mówiąc 
zależy to od przyjętego Progra-

Fot. Budowa ZTUO 
Szczecin – delegacja 
z RAFAKO S.A. podczas 
uroczystości „chrzcin 
walczaków” – 
09.03.2015 r. 
Na zdjęciu obecni od 
lewej strony: Marek 
Luboiński – Kierownik 
Budowy, Magdalena 
Wawrzynowicz – 
Dyrektor Biura 
Realizacji Kontraktów 
Strategicznych, Jerzy 
Mirosław – Projektant 
Wiodący Projektu, 
Tomasz Tomczak – Wice 
Prezes Zarządu, Piotr 
Halfar – Projektant IOS, 
Łukasz Salwa – Zastępca 
Kierownika Projektu, 
Jerzy Cieślik – Kierownik 
Projektu, Mateusz 
Czech – Zastępca 
Kierownika Budowy, 
Katarzyna Bauerek – 
Planista Projektu.

I znowu ciekawostka – będzie to jedyna oczyszczalnia 
ścieków technologicznych w Polsce gdzie zostanie 
zabudowany filtr zawierający węgiel aktywny do 
podczyszczania i usuwania ze ścieków dioksyn i furanów 
tak, aby ścieki oczyszczone spełniały w tym względzie 
rygorystyczne wymagania prawa.
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mu gospodarki odpadami komunalnymi 
na danym terenie, który to program pop-
arty jest wieloma analizami oraz wynika 
z przeprowadzonych różnorakich badań 
odpadów. Według Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego w  sprawie odpadów, 
hierarchia postępowania z odpadami 
komunalnymi powinna być następują-
ca: (i) zapobieganie ich powstawaniu, 
(ii) przygotowywanie odpadów do po-
nownego użycia, (iii) recykling, (iv) inne 
metody odzysku w tym np. odzysk energii 
zawartej w odpadach oraz jako najmniej 
korzystny sposób (v) unieszkodliwianie 
odpadów np. poprzez ich deponowanie 
na składowisku odpadów. Czyli bazując 
na tak zdefiniowanej hierarchii postępo-
wania z odpadami, recykling odpadów 
zgodnie z definicją zapisaną w Dyrekty-
wie będąc procesem odzysku, w którym 
materiały odpadowe są ponownie prze-
twarzane w produkty wykorzystywane 
w pierwotnym celu, jest wyżej postawio-
ny od termicznego przekształcania oraz 
składowania odpadów. A zatem reasu-
mując, jeśli jako kryterium postępowania 
przyjąć prawo, to jak najbardziej powin-
niśmy segregować odpady, natomiast 
jeśli idzie o  wymiar praktyczny tego 
zagadnienia, to zależy to od lokalnych 
rozwiązań gminy w tym zakresie. No bo 
wyobraźmy sobie obywatela, który chcąc 
być w zgodzie z prawem segreguje odpa-
dy powstające w jego domostwie, ale po-
lityka gminy uniemożliwia mu pozbycia 
się tych wysegregowanych odpadów. I co 
wtedy? Prawda jest jednak taka, że zdecy-
dowana większość gmin na terenie Polski 
ma wdrożone programy gospodarki od-
padami komunalnymi i lepiej lub gorzej 
rozwiązuje takie problemy. 

Czy śmieci przekazywane do spalarni 
są segregowane?
Biorąc pod uwagę naszą aktualną sytua-
cję w Polsce na rynku spalarniowym (tyl-
ko jedna spalarnia odpadów komunal-
nych w Warszawie) za dużo doświadczeń 

w tym względzie nie posiadamy. Możemy 
tylko bazować na doświadczeniach pły-
nących z innych państw, gdzie termiczne 
przekształcanie odpadów od wielu już 
lat na stałe zostało wpisane w swoistą 
filozofię postępowania i  zagospodaro-
wywania odpadów. I  tak bazując na 
spostrzeżeniach z  Niemiec, odchodzi 
się tam od segregacji odpadów komu-
nalnych ze względu na wysokie koszty 
z tym związane, na korzyść ich spalania 
w ITPOK jako odpadów zmieszanych – 
czyli w takiej formie w jakiej powstają, 
w takiej trafiają do bunkra w spalarni. 

Na potwierdzenie tych obserwacji 
w projekcie szczecińskim do bunkra od-
padów będą trafiać zgodnie z zapisami 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
tylko odpady o kodach: 20 03 01 – czyli 
nie segregowane zmieszane odpady 
komunalne oraz 19 12 12 – czyli odpady 
komunalne z mechanicznej obróbki od-
padów (np. po liniach sortowniczych). 
Trzeba mieć na uwadze fakt, że jeśli od-
pady komunalne pozbawione zostaną 

takich frakcji palnych jak papier, plastik, 
makulatura, odzież, etc. to ta „pozostałość” 
będzie miała obniżoną wartość opałową, 
która jest miarą energii zawartej w odpa-
dach i im ona jest większa tym dla spalarni 
lepiej – możliwość odzysku większej ilości 
energii. Z drugiej zaś strony segregacja 
odpadów ma pozytywny wpływ na to, że 
w strumieniu odpadów, które trafiają do 
ITPOK mniej jest niepożądanych niepal-
nych frakcji takich jak szkło, metal, gruz, 
bioodpady, etc. I jak to często w życiu bywa 
nie ma łatwych odpowiedzi na proste py-
tania. Nowobudowana spalarnia w Szcze-
cinie musi być jednak tak zaprojektowana, 
aby od strony regulacji prawnych spro-
stać różnorakim parametrom fizyko-che-
micznym odpadów, które trafiać będą do 
bunkra śmieciowego a następnie na ruszt 
gdzie zostaną termicznie przekształcone 
i zostanie odzyskana z nich energia, która 
zostanie wykorzystana w postaci prądu 
oraz ciepła a wytworzone spaliny oraz 
ścieki zostaną oczyszczone tak, aby nie 
zagrażały środowisku. 

Fot. Budowa ZTUO Szczecin – widok na fundamenty maszynowni

I tak bazując na spostrzeżeniach z Niemiec, odchodzi się tam od segregacji odpadów komunalnych 
ze względu na wysokie koszty z tym związane, na korzyść ich spalania w ITPOK jako odpadów 
zmieszanych – czyli w takiej formie w jakiej powstają, w takiej trafiają do bunkra w spalarni. 
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W 1998 roku wdrożyło System 
Zarządzania Środowiskowego 
wg ISO 14001. System Zarzą-
dzania Środowiskowego funk-
cjonuje i jest certyfikowany od 
1999 roku w zakresie projekto-
wania i wytwarzania urządzeń 
dla energetyki, przemysłu che-
micznego oraz instalacji ochro-
ny środowiska, w tym komple-
mentowania dostaw instalacji 

„pod klucz”.
W  2005  roku RAFAKO S.A. 

w Raciborzu wdrożyło system 
Ekozarządzania i Audytu (EMAS) 
wg Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (WE) nr 
761/2001, obecnie nr 1221/2009, 
a 31 stycznia 2007 roku zostało 
zarejestrowane w  krajowym 
rejestrze EMAS (jako piąta or-
ganizacja w kraju).

Realizując jedno z podstawo-
wych wymagań Rozporządzenia, 
jakim jest prowadzenie otwar-
tego dialogu ze społeczeństwem 
i  innymi zainteresowanymi 
stronami dotyczącego efektów 
działalności środowiskowej, 
RAFAKO S.A. publikuje na swo-
jej stronie internetowej aktual-
ną Deklarację Środowiskową 
(http://www.rafako.com.pl/pub/
File/deklaracja_srodowiskowa/
Deklaracja_srod.pdf). Deklara-
cja zawiera komplet informacji 
o rodzajach szkodliwego oddzia-
ływania firmy na środowisko, 
ilościowych efektach tego od-
działywania, systematycznych 

działaniach w celu jego ograni-
czania, a także przedstawia efek-
ty podejmowanych aktywności. 

Dzięki obecności w krajowym 
rejestrze EMAS RAFAKO S.A. jest 
upoważnione do używania logo 
EMAS.

Przykłady aktualnie po-
dejmowanych działań pro 
środowiskowych
W tym roku zakład przeprowadzi 
wymianę urządzeń odpylających 
na kotłach na nowe, o większej 
skuteczności, które pozwolą 
zmniejszyć emisję zanieczysz-
czeń pyłowych do powietrza z ok. 
380 mg/m3 do mniej niż 200 mg/
m3.

Kolejnym zadaniem inwe-
stycyjnym, którego celem jest 
zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza i przewidzia-
nym do realizacji w 2015 r. jest 
przebudowa instalacji malowa-
nia konstrukcji wielkogabaryto-
wych i wyposażenie jej w urzą-
dzenia, ograniczające emisję 
lotnych związków organicznych 
(LZO) do powietrza. Malarnia bę-
dzie wyposażona w regeneracyj-
ny dopalacz RTO o minimalnej 
skuteczności redukcji LZO na 
poziomie 84,3%.

Przykłady efektów działalno-
ści środowiskowej
Oszczędne gospodarowanie 
wodą w realizacji procesów pro-
dukcyjnych i na potrzeby socjal-

RAFAKO S.A. od lat prowadzi systematyczne działania ograniczające 
szkodliwy wpływ swojej działalności na środowisko

Autor: Gabriela Krawiec, specjalista ds. ochrony środowiska, RAFAKO S.A.

DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE  
W RAFAKO 

Realizując jedno z pod-
stawowych wyma-
gań Rozporządzenia, 
jakim jest prowadzenie 
otwartego dialogu ze 
społeczeństwem i innymi 
zainteresowanymi strona-
mi dotyczącego efektów 
działalności środowi-
skowej, RAFAKO S.A. 
publikuje na swojej stronie 
internetowej aktualną 
Deklarację Środowiskową

http://www.rafako.com.pl/pub/File/deklaracja_srodowiskowa/Deklaracja_srod.pdf
http://www.rafako.com.pl/pub/File/deklaracja_srodowiskowa/Deklaracja_srod.pdf
http://www.rafako.com.pl/pub/File/deklaracja_srodowiskowa/Deklaracja_srod.pdf
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ne jest zadaniem, które RAFAKO 
S.A. realizuje od lat. Od 2002 r. 
prowadzona jest modernizacja 
instalacji wody do celów socjal-
no-bytowych i przemysłowych. 
Efektem tych prac jest zmniej-
szenie ilości pobieranej wody 
o prawie 50%.

Zmniejszenie emisji odpadów 
oraz ich segregacja jest jednym 
z podstawowych celów Polityki 
Środowiskowej. Prowadzone są 
działania, mające na celu mini-
malizację ilości wytwarzanych 
odpadów poprzez segregację 
odpadów (szkło, makulatura, 
plastik) oraz cykliczne szkolenia, 
kształtujące świadomość środo-
wiskową pracowników. Efektem 
tego jest wyraźny spadek ilości 
niesegregowanych odpadów ko-
munalnych w latach 2010 – 2014.

Innym przykładem o charak-
terze ekologicznym są uspraw-
nienia obiegu dokumentów 
poprzez zastąpienie w jak naj-
większej części obiegu doku-
mentów papierowych obiegiem 
elektronicznym (delegacje, fak-
tury, polecenia, instrukcje i inne 
dokumenty).

Przykłady działań pro 
środowiskowych w ramach 
rozwoju technologii i kwalifi-
kowania dostawców usług.

RAFAKO S.A. identyfikuje i pro-
wadzi szereg działań dla ogra-
niczania niekorzystnego oddzia-
ływania na środowisko swoich 
wyrobów oraz zakupionych 
towarów i usług.

Dzięki prowadzonym pro-
gramom rozwojowym i badaw-
czym, efektywnej współpracy 
z wieloma placówkami nauko-
wymi w zakresie projektowania 
i wdrażania nowych technologii, 
oferuje klientom technologie 
przyjazne środowisku.

Korzystając z  usług około 
1000  dostawców, RAFAKO S.A. 
prowadzi systematyczne dzia-
łania w  celu ich kwalifikowa-

nia, zapewniając ograniczanie 
szkodliwych wpływów ich dzia-
łalności na środowisko. Działa-
nia te polegają na:
• sprawdzaniu czy potencjalny 

dostawca posiada, odpowied-
nie dla oferowanej usługi, de-
cyzje urzędów,

• wprowadzaniu stosownych 
zapisów w umowach,

• szkoleniu wszystkich pra-
cowników dostawców usług 
przed przystąpieniem do wy-
konywania pracy na terenie 
RAFAKO S.A..
Dzięki działaniom środowi-

skowym podejmowanym przez 
RAFAKO S.A. możemy mieć ak-
tywny wpływ na ochronę ota-
czającego nas środowiska. Wo-
bec kolejnych pokoleń jesteśmy 
zobowiązani dbać o  przyrodę 
zarówno w skali mikro poprzez 
codzienne nawyki prośrodowi-
skowe jak i skali makro, którą 
zaprezentowałam na przykła-
dzie RAFAKO. 

Dzięki działaniom środowiskowym 
podejmowanym przez RAFAKO S.A. 
możemy mieć aktywny wpływ na ochronę 
otaczającego nas środowiska. Wobec 
kolejnych pokoleń jesteśmy zobowiązani dbać 
o przyrodę zarówno w skali mikro poprzez 
codzienne nawyki prośrodowiskowe jak 
i skali makro, którą zaprezentowałam na 
przykładzie RAFAKO. 
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KARTKA PAPIERU – DOKUMENT  
EKOLOGICZNA SZTUKA 

NISZCZENIA

W dobie zakrojonej na szeroką skalę komputeryzacji, wiele działań 
staramy się realizować, bądź już realizujemy, w oparciu o elektroniczne 
nośniki informacji i z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu 

dokumentów. Jednak ilość spraw będących w gestii GK PBG ciągle rośnie 
i niestety nie sposób wykluczyć z działalności wersji papierowych.

Autor: Joanna Trzeciak Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, PBG S.A. 
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Góry dokumentacji, która 
utraciła swą ważność, ros-
ną w zatrważającym tempie. 
Niestety nie każda zadruko-
wana kartka papieru może 
zostać wrzucona do konte-
nera na makulaturę. Prob-
lem jest istotny i  pociąga 
za sobą nie tylko możliwość 
przedostania się informacji 
wrażliwych m.in. danych 
osobowych w niepowołanie 
ręce, ale i odpowiedzialność 
karną wynikającą z obowią-
zujących przepisów. 

Co w takim razie uczynić 
z  dokumentami i  drukami 
wartościowymi dla działal-
ności GK, a jednocześnie być 
w zgodzie z przyrodą? To pro-
ste! Podrzeć, zniszczyć, prze-
puścić przez niszczarkę! 

Taki scenariusz zdarzeń 
jest możliwy, gdy mamy 
do zniszczenia pojedynczy 
arkusz, może nawet 100 ar-
kuszy. Problem pojawia się 
w momencie gdy do utylizacji 
jest tysiące kart papierowej 
makulatury, które potrafią 

ważyć po tysiąc lub kilka ty-
sięcy kilogramów.

W  tym miejscu zadanie 
to urasta do miana sztu-
ki, ponieważ górę kartek 
trzeba zniszczyć umiejętnie, 
skutecznie i szybko, tak aby 
żaden skrawek papieru nie 
mógł zostać przez nikogo 
odczytany.

Uprawianiem owej sztuki 
zajmują się pracownicy ar-
chiwum zakładowego i firmy 
Lonar. W  celu umiejętnego, 
skutecznego i  szybkiego 
zniszczenia dokumentów ko-
rzystamy z usług Zakładów 
Papierniczych w  Olszewie 
koło Środy Wielkopolskiej. 
W  swoim asortymencie 
usług papiernia ma m. in. 
utylizację i niszczenie doku-
mentów. Dysponuje profe-
sjonalnym sprzętem, dzięki 
któremu niepotrzebne doku-
menty są niszczone zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce 
przepisami. Fizyczne znisz-
czenie dokumentów i dalsze 
przetwarzanie ich na papier 

jest nie tylko najbezpieczniej-
szym sposobem pozbycia się 
ton papieru, ale także najlep-
szym sposobem na działanie 
w zgodzie z zasadami recy-
klingu. Dzięki współpracy 
z  papiernią znacznie przy-
czyniamy się do prawidłowe-
go i ekologicznego rozwoju 
naszej planety. 

Wszelka nagromadzona 
dokumentacja papierowa, 
która może ulec zniszcze-
niu, zanim trafi do młyna 
papierniczego, musi zostać 
odpowiednio do tego nisz-
czenia przygotowana. I tak 
dokumenty wypinane są 
z segregatorów i teczek, po-
zbawiane elementów meta-
lowych i plastikowych oraz 
zabezpieczane w kartonach. 
Następnie umawiany jest 
termin przywozu i niszczenia 
dokumentów.

Gdy termin jest już usta-
lony, dokumenty trzeba za-
pakować na samochód i udać 
się w  podróż do Olszewa. 
W tych działaniach najlepsi 
i  niezastąpieni są koledzy 
z  Lonaru, ponieważ to oni 
załadowują i  rozładowują 
samochód papieru. Zanim 

Jedna z wielu maszyn 
znajdujących się w 
niszczarni papieru, fot. 
Urszula Wtorkowska
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dokumenty zostaną wypako-
wane, następuje ważenie sa-
mochodu, aby później usta-
lić ile kilogramów papieru 
uległo utylizacji. Po ważeniu 
przychodzi czas na rozładu-
nek. Dokumenty wyrzucane 
są na taśmę, którą papier 
zmierza do ogromnego kotła 
mielącego. Tam, podlewany 
wodą, ulega rozdrobnieniu 
i  po obróbkach powstaje 
papier toaletowy wykonany 
w 100% z makulatury. 

Całą procedurę utylizacji 
dokumentów najtrafniej od-
daje rymowane opowiadania 
autorstwa Pana Eliasza Ble-
charczyka.

I tak, w bardzo prosty spo-
sób, wszystkie wytworzone 
przez nas dokumenty papie-
rowe umiejętnie, skutecznie 
i szybko zamieniają się w pro-
dukt papierowy człowiekowi 
niezbędny, a my każdego dnia 
możemy być dumni, że przy-
czyniamy się do dbania o śro-
dowisko naturalne. 

Wyprawa do niszczarni
Co jakiś czas niepotrzebne papiery zbieramy,
W kartony pakujemy, na Forda wkładamy.
Są one dosyć ciężkie, więc dużo sił potrzeba,
Dlatego pracownicy Lonaru jedzą więcej chleba.
Gdy wszystko spakowane, czekamy do rana,
Wtedy do Forda wsiada grupa zgrana.
Jest w tej grupie Ula, jest Eliasz i Roman
Facet dobrej postury, a przy tym piroman.
Cała trójka razem rankiem się spotyka
I jeszcze raz sprawdzają, czy sprawna jest bryka.
Zapaliwszy Forda wolno wyjeżdżają,
Bo przecież do niszczarni dziś dojechać mają.
Po drodze rozmawiają na tematy różne,
Jedne są treściwe, a inne są próżne.
Wreszcie dojeżdżają do mety podróży,
Zakasują rękawy, pracują aż się kurzy.
Na wagę wjeżdżają, no i autko ważą,
A potem zaś robią, co im inni każą.
Pod duży taśmociąg wolniutko cofają,
Bo tam wszystkie kartony wypakować mają.
Nie jest to tak szybko, jakby się zdawało,
A czasu zostaje im już bardzo mało.
Gdy już wszystko zrobią znowu Forda ważą,
No i o powrocie do Skórzewa marzą.
Ale to nie koniec, trzeba coś podpisać,
Gdy się pomylimy, to trzeba przepisać. 
Wtedy pan Radosław na kawę zaprasza,
A my się cieszymy, bo to dobra nasza.
Przecież kawa droga, my za friko mamy.
Czas już jednak nagli, więc się wybieramy.
Przed samym wyjazdem papier dostajemy,
Odsłaniamy plandekę i go pakujemy.
Jeszcze kilka minut pracy z GPS-em,
No i już do firmy wracamy expresem.
Kiedy już wjeżdżamy w znajome nam bramy,
Wysiadamy z auta i czule się żegnamy.
Teraz czekać będziemy na ten czas,
Kiedy do niszczarni wyślą znowu nas.

Góry dokumentacji, 
która utraciła swą 
ważność, rosną 
w zatrważającym 
tempie. Niestety nie 
każda zadrukowa-
na kartka papieru 
może zostać wrzu-
cona do kontenera 
na makulaturę. 
Problem jest istotny 
i pociąga za sobą 
nie tylko możliwość 
przedostania się 
informacji wrażli-
wych m.in. danych 
osobowych w niepo-
wołanie ręce, ale 
i odpowiedzialność 
karną wynikającą 
z obowiązujących 
przepisów. 

Całą procedurę utylizacji dokumentów 
najtrafniej oddaje rymowane 
opowiadania autorstwa Pana Eliasza 
Blecharczyka widniejące powyżej. 
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SEGREGACJA ODPADÓW
DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Posegregowane śmieci to cenne surowce, które po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele, 
wiele razy. To, że coś trafia do kosza, wcale nie musi oznaczać, że nie możemy już tego więcej 

wykorzystać. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości odpady można przerobić do ponownego 
użytku. Można również odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą.

Autor: Joanna Sterczewska, specjalista ds. ochrony środowiska i utrzymania czystości, Lonar
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Ze śmieci mogą powstać m.in. 
chusteczki higieniczne, papier 
toaletowy, kubki, doniczki, kol-
czyki, kosze, torebki a  nawet 
meble czy ubrania!

Po co więc wycinać na pa-
pier piękne, zdrowe lasy, skoro 
można go wyprodukować z ma-
kulatury?

Segregując śmieci znacząco 
przyczyniasz się do ochrony śro-
dowiska. Przykładowo aluminio-
we puszki w całości nadają się 
do ponownego przetworzenia 
i nie muszą trafiać na wysypi-
sko śmieci. Recykling puszek 
aluminiowych w  stosunku do 
produkcji aluminium z boksytu, 
wymaga nawet 96% mniej ener-
gii, zmniejsza zanieczyszczenie 
wody o  97% i  zdecydowanie 
ogranicza negatywny wpływ, 
jaki ma na środowisko produk-
cja aluminium.

Co się dzieje z naszymi 
odpadami?
Zgodnie ze  znowelizowaną 
ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, od 1 lip-
ca 2013 roku zmieszane odpady 
komunalne trafiają do zakładów 
przetwarzania. Nasza Gmina 
Tarnowo Podgórne należy do 
Związku Międzygminnego „Se-
lekt”, który to zlokalizowany 
jest w tzw. Regionie IV. Zrzesza 
w sumie 24 wielkopolskie gmi-
ny. W  miejscowości Piotrowo 
Pierwsze funkcjonuje nowo-
czesny zakład – Centrum Zago-
spodarowania Odpadów SELEKT 
Sp. z o.o.. Zakład jest instalacją, 
służącą do tzw. mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania od-
padów komunalnych. Co bardzo 
ważne, posiada status instalacji 
regionalnej, jednej z pięciu funk-

cjonujących w całym wojewódz-
twie wielkopolskim.

Do zakładu od 1 lipca 2013 r. 
trafiają wszystkie wytworzone 
przez nas zmieszane odpady ko-
munalne i odpady z selektywnej 
zbiórki. Zbudowany jest z dwóch 
niezależnych linii technologicz-
nych: jedna do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunal-
nych a druga do doczyszczania 
i przetwarzania odpadów z se-
lektywnej zbiórki.

Pierwsza linia ma za zadanie 
rozdzielenie strumienia odpadów 
komunalnych na frakcje o średni-
cy 0–20 mm, 20–80 mm i >80 mm. 
Frakcja drobna 0–20  mm, tzw. 
„frakcja mineralna” wykorzy-
stywana jest przede wszystkim 
do wypełniania wyrobisk oraz 
rekultywacji istniejących składo-
wisk odpadów, frakcja 20–80 mm 

zawierająca największy udział odpa-
dów biodegradowalnych przekazy-
wana jest do kompostowni w celu ich 
biologicznej stabilizacji. Stabilizacja 
odpadów ma za zadanie poddanie 
odpadów procesom tlenowego roz-
kładu materiału organicznego oraz 
ujęcia i  oczyszczenia szkodliwych 
gazów procesowych. Materiał po 
stabilizacji jest już biologicznie bez-
pieczny i przekazany do składowania 
i nie wydziela już biogazu a jego obję-
tość zmniejsza się o ok. 30%. Frakcja 
>80 mm, po ręcznym wysortowaniu 
surowców wtórnych (papier i  tek-
tura, metale, tworzywa sztuczne) 
przekazywana jest jako komponent 
do produkcji paliwa alternatywnego, 
z którego odzyskiwana jest energia.

Na drugą linię technologiczną 
przekazywane są odpady pocho-
dzące z  selektywnej zbiórki. Tutaj 
ponownie segregowane są surowce 

• papier, kartony, tektura falista
• gazety, magazyny, gazetki, ulotki 
• zeszyty, stare książki
• czyste torebki papierowe, papier pakunkowy

Nie wrzucamy: ręczników i chusteczek jednorazowych; 
papieru zatłuszczonego, woskowanego, łączonego z fo-
lią, tapety, opakowań wielowarstwowych np. po mleku, 
śmietanie, sokach.

Segregujmy 
odpady! Nie 
kosztuje to 
nas zbyt 
wiele wysiłku, 
a w ten 
sposób 
pomagamy 
naszemu 
środowisku!
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wtórne z podziałem na papier, 
tekturę, opakowania typu PET 
(dodatkowo segregowane na 
kolory), opakowania typu 
PP (opakowania po chemii 
gospodarczej), folię, szkło. 
Pozostałości po sortowaniu 
(nawet do 40% zawartości), 
pochodzące z doczyszczania 
surowców wtórnych przeka-
zywane są jako dodatek do 
produkcji paliwa alternatyw-
nego. Wszystkie odzyskane su-
rowce wtórne przekazywane 
są do recyklingu.

W wydzielonej części za-
kładu odbywa się komposto-
wanie odpadów zielonych 
(trawa, gałęzie, liście, kwia-
ty), a  kompost wykorzysty-
wany jest jako materiał do 
rekultywacji terenów zde-
gradowanych.

Zakład kładzie nacisk 
na odzysk możliwie jak naj-
większej ilości surowców 
wtórnych, zmniejszanie obję-

tości i szkodliwości odpadów 
biodegradowalnych oraz 
przygotowywanie odpadów 
do produkcji paliwa alterna-
tywnego.

Co daje nowy system 
gospodarki odpadami?
• zapobieganie tworzeniu 

dzikich wysypisk, zaśmie-
caniu lasów, rowów przy-
drożnych itp. 

• skierowanie wszystkich 
odpadów do sortowni ce-
lem odzyskania jak naj-
większych ilości surowców 
wtórnych

• konieczność osiągnięcia 
poziomów ilości surowców 
wtórnych przekazanych 
do recyklingu

• konieczność spełnienia wy-
mogów stawianych przez 
Unię Europejską w zakre-
sie zmniejszania ilości od-
padów trafiających na 
składowiska.

• opakowania plastikowe 
po margarynach, jogur-
tach, serkach itp.

• woreczki i reklamówki 
sklepowe z folii

• butelki PET (zgniecione 
i nie zakręcone)

• opakowania po szam-
ponach, płynach oraz 
środkach czystości

• puszki aluminiowe, sta-
lowe i nakrętki

Nie wrzucamy: tworzywa sztucznego pochodzenia medycznego, opakowań po 
smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach 
chwasto- i owadobójczych, mokrych folii, styropianu i naczyń jednorazowych 
styropianowych, baterii i akumulatorów, elementów sprzętów gospodarstwa 
domowego (klosze, obudowy itp.).

• słoiki
• szklane pojemniki
• butelki bezbarwne i kolorowe

Nie wrzucamy: szkła okiennego, lustra, porcelany, fajansu, 
ceramiki, szkła żaroodpornego i zbrojonego, szyb samo-
chodowych, żarówek.

Segregując śmieci znacząco 
przyczyniasz się do ochrony 
środowiska. Przykładowo 
aluminiowe puszki w całości 
nadają się do ponownego 
przetworzenia i nie muszą trafiać 
na wysypisko śmieci. Recykling 
puszek aluminiowych w stosunku 
do produkcji aluminium z boksytu, 
wymaga nawet 96% mniej energii, 
zmniejsza zanieczyszczenie wody 
o 97% i zdecydowanie ogranicza 
negatywny wpływ, jaki ma na 
środowisko produkcja aluminium.
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W PBG Święto Drzewa ob-
chodzone jest od 2011 roku. 
W  pierwszym roku posa-
dziliśmy na terenie Wy-
sogotowa 150  sadzonek 
drzew liściastych: brzóz, 
olszy szarej, trzmieli-
ny, śliwy tarniny i dzikiej 
róży. W roku 2012 uzupeł-
niliśmy je sadzonkami so-
sen. Przez kolejne lata za-
jęliśmy się pielęgnacją 
posadzonych drzewek.

Następny krok naszej 
wieloletniej tradycji sadze-
nia drzew to zgłoszenie się 
do konkursu „Czarodziej-
skie Drzewo”, w ramach 
Programu edukacji eko-
logicznej Święto Drzewa, 
którego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Eko-
logiczno-Kulturalne Klub 
Gaja. Nagroda w konkur-
sie to Czarodziejskie Drze-
wo w formie statuetki, któ-
re wręczane jest podczas 
inauguracji Święta Drze-
wa w  okolicach 10  paź-
dziernika w  Warszawie. 
Ponieważ bardzo spodo-
bała nam się inicjatywa 
Klubu Gaja postanowili-
śmy się do niej przyłączyć. 

ŚWIĘTO DRZEWA
10 października to dzień obchodów Święta Drzewa, które jest programem edukacji ekologicznej 

Klubu Gaja. Celem jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew. 

Tekst: Joanna Gościńska, specjalista ds. marketingu PBG S.A. 

Zdjęcia: Piotr Mierzwa, grafik, fundacja PBG

Akcja sadzenia drzew 
pod patronatem Prezesa 
Jerzego Wiśniewskiego 
odbędzie się  10 kwietnia 
2015  r. w  trzech lokali-
zacjach: Wysogotowo, 
Racibórz oraz Smólsk.  
W  Wysogotowie oprócz 
pracowników, którzy ze-
chcą wziąć udział w akcji, 
zaangażowane zostaną 
również dzieci z Ochronki 
Jurek, Społecznej Czwór-
ki oraz Społecznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 Dębin-
ka. Jest to szansa dla dzie-
ci, które mogą uczyć się od 
nas, jak bardzo ważnym 
elementem jest ochrona 
środowiska w tym przede 
wszystkim ochrona drzew.

W Raciborzu akcja bę-
dzie przeprowadzona 
z udziałem uczniów z Od-
działu Szkolenia Zawodo-
wego oraz dzieci z Domu 
Dziecka z Gorzyczek. 

W Smólsku udział we-
zmą uczniowie szkoły 
w Kruszynie.

Po zakończonej akcji 
każdy uczestnik otrzyma 
ciepły poczęstunek oraz 
pamiątkowy gadżet.
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Sprawozdanie z przeprowa-
dzonej akcji zostanie przekaza-
ne do Klubu Gaja w formie zdjęć 
oraz filmu. 

Pamiętajmy iż na wyprodu-
kowanie tony papieru potrzeba 
aż 17 drzew, dlatego tak ważny 
jest nasz udział i zadbanie o śro-
dowisko naturalne, a wspólnie 
możemy znacznie więcej osiąg-

nąć. Zawsze warto pamiętać, iż 
prosta czynność dwustronnego 
drukowania naprawdę może po-
móc środowisku.

Powyżej kilka zdjęć drzew, któ-
re zdobią teren naszej firmy, po-
sadzonych w  sobotnie popołu-
dnie w społecznym czynie przez 
pracowników oraz udokumento-
wana historia naszego lasu!

W PBG Święto Drzewa 
obchodzone jest od 
2011 roku. W pierwszym 
roku posadziliśmy na 
terenie Wysogotowa 
150 sadzonek drzew 
liściastych: brzóz, olszy 
szarej, trzmieliny, śliwy 
tarniny i dzikiej róży. 
W roku 2012 uzupełniliśmy 
je sadzonkami sosen. Przez 
kolejne lata zajęliśmy się 
pielęgnacją posadzonych 
drzewek.

Pamiętajmy iż na wyprodukowanie tony papieru potrzeba aż 
17 drzew, dlatego tak ważny jest nasz udział i zadbanie o środowisko 
naturalne, a wspólnie możemy znacznie więcej osiągnąć.

Sadzimy nasz las, rok 2011

Zdjęcie po prawej: drzewa zasadzone 
z okazji XX lecia spółki, 2014 rok
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Dawid Jagodziński (49 kg) otwo-
rzył trzecią galę nowszego sezo-
nu ligi WSB. Drużyna RAFAKO 
Hussars Poland 31  stycznia 
we Włocławku zmierzyła się 
z Condors Argentina. – Łatwo 
nie było, ponieważ w Portory-
ko nabawiłem się kontuzji nogi 
i przez tydzień nie mogłem tre-
nować, a przyszło mi walczyć 
z  bardzo dobrym przeciwni-
kiem. Leandro Zarate Junior to 
doświadczony zawodnik, trzy 
lata starszy ode mnie, zdobyw-
ca brązu na Olimpiadzie w Lon-
dynie. Ale udało się. Pomogły 
podpowiedzi szkoleniowców 
i ogromny doping publiczności. 
Chociaż miałem momenty zała-
mania, zwłaszcza po 3 rundzie. 
Na szczęście udało mi się złamać 
przeciwnika i zdobyć przewa-
gę punktową – relacjonuje swój 
pojedynek Dawid Jagodziński, 
pięściarz z Inowrocławia. 

Po pierwszym emocjonują-
cym starciu w ringu rękawice 
skrzyżować mieli dawno nie 
widziany na arenie międzyna-
rodowej, ale bardzo uzdolnio-
ny Sylwester Kozłowski (56 kg) 
z  Argentyńczykiem Ignacio 
Perrinem. Niestety, mecz się 
nie odbył ze względu na kłopoty 
zdrowotne obcokrajowca, więc 

HUSARIA ROZGROMIŁA 
ARGENTYŃCZYKÓW

Nokaut Igora Jakubowskiego, wyjątkowo mądry boks Tomasza Jabłońskiego, dynamiczna walka 
Damiana Kiwiora czy też wzorowa postawa Dawida Jagodzińskiego złożyły się na pierwsze 

zwycięstwo w obecnym sezonie ligi World Series of Boxing (WSB) dla RAFAKO Hussars Poland. 
W sobotę, 31 stycznia w ringu we Włocławku pokonali Condors Argentina 5:0.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Złudzeń, kto rządzi we włocławskim ringu nie pozostawił 
swojemu rywalowi Christianowi Zarate sam kapitan 
teamu RAFAKO Hussars Poland Tomasz Jabłoński (75 kg) 
wygrywając walkę w pięknym stylu.
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czór stoczył swoją piątą wal-
kę w  ramach WSB, z  czego 
dwie wygrał.

Złudzeń, kto rządzi we 
włocławskim ringu nie po-
zostawił swojemu rywalo-
wi Christianowi Zarate sam 
kapitan teamu RAFAKO 
Hussars Poland Tomasz Ja-
błoński (75 kg). – Było to moje 
drugie starcie z  Argentyń-
czykiem i  drugie wygrane. 
Dawno nie walczyłem z tak 
twardym przeciwnikiem. Na 
szczęście szybko znalazłem 
na niego sposób, ale przyjął 
wiele ciosów. Sam mocno bił, 
tak że aż kości mnie bolały, 
ale widziałem, że nie mogę 
się poddać. Jestem w  bar-
dzo dobrej formie. Dzięki na-
szemu sponsorowi tytular-
nemu firmie RAFAKO S.A. 
mamy wspaniałych szkole-
niowców, regularne trenin-
gi, odpowiednie przygoto-
wanie, więc w ringu musimy 
dać z siebie wszystko – pod-

kreśla Tomasz Jabłoński, ka-
pitan zespołu.

Niewątpliwie gwiazdą 
sobotniego wieczoru był 
początkujący pięściarz Husa-
rii, ale jak dotąd niepokona-
ny Igor Jakubowski (91  kg). 
Po inauguracyjnym nokaucie 
w pierwszej rundzie w Porto-
ryko i tym razem Igor również 
nie dał szans swojemu prze-
ciwnikowi – Elberowi dos San-
tos Passosowi. Doświadczony 
Brazylijczyk już w pierwszej 
rundzie dwukrotnie leżał na 
deskach, jednak sędzia zdecy-
dował się tylko na jedno licze-
nie. – Arbiter stwierdził, że go 
popchnąłem, stąd nie było 
pierwszego liczenia. W dru-
giej rundzie rozwiałem wąt-
pliwości wszystkich trafiając 
Passosa na punkt. Zrobiłem 
swoje i  wygrałem  – mówi 
jeszcze pełen emocji  Igor 
Jakubowski, bokser z  Koni-
na, który prowadzi w rankin-
gu olimpijskim w wadze 91 kg.

Sylwester Kozłowski walko-
werem zdobył kolejny punkt 
dla Husarii.

Kolejną dawkę porządne-
go, emocjonującego boksu 
dostarczył Damian Kiwior 
(64 kg) walcząc z Robanem 
Nahuelem Sanchezem. – Wy-
grałem ten pojedynek, ale 
do końca nie jestem z siebie 
zadowolony, bo za bardzo 
chciałem pokazać na co mnie 
stać i to mnie trochę zawiod-
ło. Zanim sędzia podniósł 
moją rękę nie byłem pewien, 
czy oby na pewno pojedynek 
rozstrzygnie się na moją ko-
rzyść  – przyznaje  Damian 
Kiwior, który w sobotni wie-

Tomasz Jabłoński – 
kapitan zespołu RAFAKO 
Hussars Poland walczy 
z rywalem z Argentyny – 
Christianem Zarate

Drużyna RAFAKO 
Hussars Poland wraz z 

trenerem, fot. World 
Series Boxing

Niewątpliwie gwiazdą sobotniego wieczoru był początkujący pięściarz Husarii, ale jak dotąd 
niepokonany Igor Jakubowski (91 kg). Po inauguracyjnym nokaucie w pierwszej rundzie w Portoryko 
i tym razem Igor również nie dał szans swojemu przeciwnikowi – Elberowi dos Santos Passosowi.
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Pod wrażeniem wystę-
pów Polaków byli sami 
Argentyńczycy, którzy 
nie spodziewali się, że 
przyjdzie im się zmierzyć 
z tak groźnymi przeciwni-
kami. – Wychodząc do rin-
gu, nie sądziłem, że Polacy 
tak dobrze boksują. Spo-
dziewaliśmy się mocnej 
rywalizacji, ale miałem 
nadzieję, że zdobędzie-
my chociaż 1 punkt. Tak 
się nie stało, przeciwnicy 
okazali się lepsi – mówi Le-
andro Zarate Junior, który 
stoczył bardzo wyrówna-
ny pojedynek z Dawidem 
Jagodzińskim. 

–  To był piękny mecz! 
Trudno wyróżnić, która 
walka tego wieczoru była 
najlepsza. Uważam, że 
każdy z  bokserów zasłu-
guje na podziękowania 
i wyróżnienie. Dawid Ja-
godziński wreszcie zawal-
czył o swoje, dał z siebie 
tyle ile daje na treningach. 
Sylwester Kozłowski, cho-
ciaż nie stanął dziś z  ry-
walem do walki, wspól-
nie z bratem Grzegorzem 
są trzonem drużyny. Da-
mian Kiwior jest trochę 

jak nasi piłkarze ręczni – 
każda jego walka to pe-
łen emocji „horror”, który 
rozstrzyga się w ostatnich 
sekundach. Natomiast To-
masz Jabłoński miał pie-
kielnie trudnego prze-
ciwnika i  uważam, że 
poradził sobie z nim zna-
komicie. Jeszcze nigdy nie 
widziałem, żeby przeciw-
nik zmusił go do zmiany 
stylu, ale tym bardziej je-
stem zadowolony z  jego 
postawy, bo to oznacza, 
że jest wszechstronnym 
i  myślącym bokserem. 
Igor Jakubowski – tu nie 
trzeba komentarza, to co 
pokazał w  ringu mówi 
samo za siebie  – komen-
tuje tuż po gali Jarosław 
Kołkowski, szef RAFAKO 
Hussars Poland.  – Każ-
dy z  zawodników zrobił 
dziś to, co do niego nale-
żało, jestem zadowolo-
ny z tego co pokazali, co 
zrobili i jaki osiągnęli wy-
nik. Ale pamiętajmy, że 
to pierwszy nasz wygra-
ny mecz w tegorocznym 
sezonie WSB. Przed nami 
jeszcze 11  spotkań i  mie-
siące ciężkiej pracy – do-

daje  Zbigniew Raubo, 
trener teamu RAFAKO 
Hussars Poland. 

  – Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem poziomu, 
jaki tu dziś pokazali nasi 
pięściarze. Rok temu rów-
nież u nas odnieśli sukces, 
wygrywając 3:2 z Mexico 
Guerreros. Ale w tym roku 
nie pozostawili złudzeń 
przeciwnikom, pokazali 
klasę, umiejętności. Tym 
samym potwierdzili, że 
rośnie nadzieja, że nasz 
kraj znowu będzie miał 
wspaniałych, utalentowa-
nych bokserów, o których 
będzie głośno na świecie – 
przyznaje Tomasz Nowak, 
prezes klubu „Start” we 
Włocławku, który z trybun 
obserwował walkę.

Biało-Czerwoni wresz-
cie dopięli swego, ostat-
niego dnia stycznia we 
Włocławku pokonali 
5:0  rywali z  Condors Ar-
gentina, dzięki czemu 
awansowali na 4 miejsce 
w tabeli grupy B ligi World 
Series of Boxing. Kolejne 
mecze w ramach aktual-
nego sezonu WSB przed 
Husarią. 

Każdy z zawodników 
zrobił dziś to, co do 
niego należało, jestem 
zadowolony z tego 
co pokazali, co zrobili 
i jaki osiągnęli wynik. 
Ale pamiętajmy, że to 
pierwszy nasz wygrany 
mecz w tegorocznym 
sezonie WSB. Przed 
nami jeszcze 11 spotkań 
i miesiące ciężkiej 
pracy – dodaje Zbigniew 
Raubo, trener teamu 
RAFAKO Hussars 
Poland. 

Tomasz Jabłoński – kapitan zespołu 
RAFAKO Hussars Poland triumfuje
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fot. World Series Boxing
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ZAWODY O ZIMOWY PUCHAR PREZESA 
RAFAKO W NARCIARSKIM DWUBOJU

Sportowe emocje, solidna dawka aktywności fizycznej, świetne warunki pogodowe 
i wspaniała atmosfera – tak w skrócie można podsumować tegoroczne zawody o Zimowy 
Puchar Prezesa RAFAKO, które odbyły się w dniach 30.01-01.02 br. w Dusznikach Zdroju.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media
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Zawody narciarskie, w których 
rywalizują ze sobą pracownicy 
RAFAKO na stałe wpisane są 
w  kalendarz najważniejszych 
wydarzeń firmowych. Tegorocz-
ne rozgrywki były wyjątkowe. 
W ciągu jednego dnia uczestnicy 
zmagali się w dwóch dyscypli-
nach: narciarstwie alpejskim 
na stoku w  Zieleńcu oraz nar-
ciarstwie biegowym na profe-
sjonalnie przygotowanej trasie 
na Jamrozowej Polanie. Nie 
wszyscy uczestnicy zawodów 
startowali w obu konkurencjach. 
Klasyfikacja przeprowadzona 
została z  podziałem na każdą 
z dyscyplin oraz łącznie.

Rywalizacja rozpoczęła się 
na stoku w  Zieleńcu, gdzie za-
daniem zawodników było dwu-
krotne pokonanie wyznaczonej 
trasy. Warunki dopisały. Na sto-
ku panował lekki mróz, czasem 
wiał przenikliwy wiatr i mocno 
prószył śnieg, a  przed narcia-
rzami roztaczał się wspaniały 
zimowy krajobraz Gór Orlickich. 
W  Zieleńcu panuje szczególny 
mikroklimat, zbliżony do alpej-
skiego i być może ten fakt miał 
wpływ na kondycję rafakowców, 
gdyż po zaciętej i wyczerpującej 
rywalizacji na stoku zawodnicy 
przenieśli się na pobliską Jamro-
zową Polanę, gdzie czekała ich 
rywalizacja w narciarstwie bie-
gowym. 

Zanim jednak wystartowali, 
mieli okazję podziwiać zmaga-
nia młodych zawodników, wśród 
których na pewno znajdzie się 
wielu godnych następców Ju-
styny Kowalczyk. Wyłonienie 
przyszłych mistrzów to cel 
przyświecający organizato-
rom Narodowego Programu 
Rozwoju Biegów Narciarskich 

„Bieg na Igrzyska”. RAFAKO jest 

jego mecenasem od samego po-
czątku, czyli od 2009 r. W dniu 
zawodów rozgrywanych przez 
RAFAKO, czyli 31  stycznia, na 
Jamrozowej Polanie rozegrano 
siódme w tym sezonie zawody 
z cyklu „Bieg na Igrzyska”. Ra-
fakowcy kibicowali zawodnikom, 
a Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes Zarządu RAFAKO S.A. 
dokonała ceremonii dekoracji 
młodych sportowców.

W końcu na starcie ustawili 
się rafakowcy. Panie do pokona-
nia miały 1300 m trasy, panowie 
dwukrotnie więcej. Warto przy 
tym zauważyć, że uczestnicy 
zmagań rywalizowali na jed-
nym z  najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w  Polsce 
i zgodnie z zasadami, na jakich 
rozgrywane są profesjonalne 
zawody w  narciarstwie biego-
wym. Dzięki temu pracownicy 
RAFAKO, firmy, która od same-
go początku wspiera Justynę Ko-
walczyk, mogli osobiście poznać 
smak rywalizacji w dyscyplinie, 
jaką uprawia jedna z  najlep-
szych zawodniczek na świecie. 

Od samego początku zawod-
ników dopingowała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes Za-
rządu RAFAKO S.A., która też 

Zawody narciarskie, w których rywalizują ze 
sobą pracownicy RAFAKO na stałe wpisane 
są w kalendarz najważniejszych wydarzeń 
firmowych. Tegoroczne rozgrywki były 
wyjątkowe. W ciągu jednego dnia uczestnicy 
zmagali się w dwóch dyscyplinach: narciarstwie 
alpejskim na stoku w Zieleńcu oraz narciarstwie 
biegowym na profesjonalnie przygotowanej 
trasie na Jamrozowej Polanie.
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z  pierwszym numerem starto-
wym uczestniczyła w  zmaga-
niach na biegówkach. – Pierwszy 
raz w życiu miałam na nogach 
narty biegowe. Pokonałam całą 
trasę i  jestem z  tego dumna  – 
powiedziała z  uśmiechem już 
na mecie A. Wasilewska-Semail 
i zapewniała, że za wszystkich 
trzymała kciuki. – To był udany 
dzień, obfitujący w atrakcje. Je-
stem z tego bardzo zadowolona, 
widać, że innym też się podo-
bało. Takie imprezy są bardzo 
potrzebne. W pracy spędzamy 
dużo czasu i  dobrze, że może-
my się spotkać i  spędzić czas 
w przyjacielskiej atmosferze, na 
zdrowej, sportowej rywalizacji – 
dodała prezes RAFAKO S.A., któ-
ra też udekorowała zwycięzców 
firmowych zmagań. 

RAFAKO zatrudnia ponad 
2000  osób, jako firma jest też 
częścią Grupy Kapitałowej 
PBG, skupiającej więcej pod-
miotów, w tym „spółkę matkę”, 
PBG S.A., której reprezentanci 
także uczestniczyli w rafakow-
skich zawodach. Integracja 
pracowników, nawiązanie 
bezpośrednich relacji to jeden 
z najistotniejszych celów takich 
imprez.  – Świetna, niezwykle 
emocjonująca impreza, dzięki 
której pracownicy obu firm 
mają okazję poznać się i  zin-
tegrować. Przekłada się to na 
lepsze kontakty w pracy. A co 
do samych zawodów, to zorga-
nizowane były znakomicie, choć 
były też bardzo wyczerpujące. 
Przyjechaliśmy tutaj całą grupą, 
a do końca wytrwaliśmy tylko 
we dwójkę. Myślę, że częściej 
powinniśmy się spotykać właś-
nie w takich okolicznościach – 
mówi Anna Kaminiarz z PBG. 

RAFAKO zatrudnia ponad 2000 osób, jako firma jest też częścią Grupy 
Kapitałowej PBG, skupiającej więcej podmiotów, w tym „spółkę matkę”, 
PBG S.A., której reprezentanci także uczestniczyli w rafakowskich zawo-
dach. Integracja pracowników, nawiązanie bezpośrednich relacji to jeden 
z najistotniejszych celów takich imprez.
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– Pogoda super, doskonale 
przygotowane trasy, aż wierzyć 
się nie chce, że po całej Polsce 
na próżno szukać śniegu, a tutaj 
jest go pod dostatkiem. Ponadto 
panuje tu niepowtarzalna atmo-
sfera, którą tworzą wspaniali 
ludzie – mówi Karol Puk z PBG, 
który w  imprezie rafakowkiej 
uczestniczył już po raz czwarty.

Bohaterem wieczoru okazał 
się Łukasz Kocurek, z oddziału 
RAFAKO w Pszczynie. Wygrał we 
wszystkich konkurencjach, osią-
gając najlepszy łączny wynik. Do 
domu wrócił nie tylko z trzema 
złotymi medalami, ale też wspa-
niałymi pucharami. – Ten hat-

-trick, szczerze mówiąc, był dla 
mnie zaskoczeniem. Na każdych 
zawodach slalomowych jestem 
w czołówce, natomiast nie spo-
dziewałem się aż tak dobrego 
wyniku na nartach biegowych, 
które miałem na nogach pierw-
szy raz w życiu. Wygraną mogę 
tłumaczyć tylko dobrą kondy-
cją fizyczną. Po założeniu nart 
biegowych wywróciłem się 
3 razy i pomyślałem „to się źle 
skończy”. Miałem ok 45 minut na 
nauczenie się tego, jak się okaza-
ło, trudnego technicznie sportu. 
Utrzymanie się na nartach oraz 
zmiana toru przy wyprzedzaniu 
to było naprawdę prawdziwe 

wyzwanie. Niesamowita kon-
centracja podczas biegu oraz 
bieg na tzw. „odcięcie zapłonu” 
pozwoliło mi wygrać z osobami, 
które biegają na nartach i w ma-
ratonach – tak Łukasz Kocurek 
skomentował swój sukces. – Do 
zawodów narciarskich nie przy-
gotowuję się w  żaden sposób. 
Wykorzystałem kondycję, którą 
zdobywam uprawiając od roku 
kolarstwo górskie, natomiast 
w narciarstwie alpejskim star-
tuję tylko na zawodach firmo-
wych i  branżowych, więc też 
nie mam możliwości częstego 
treningu. Zdaję sobie sprawę, 
że za rok będzie niesamowicie 
trudno powtórzyć ten wynik, bo 
już bardziej ambitni zawodnicy 
zapowiedzieli, że mam się bać – 
dodał żartobliwie Ł. Kocurek. 

Wśród pań w łącznej klasyfi-
kacji najlepsza okazała się Kata-
rzyna Skrzypiec. Gabriela Sob-
czyk zwyciężyła w narciarstwie 
biegowym, zaś Daria Fleger była 
najszybsza w narciarstwie zjaz-
dowym. 

Bohaterem wieczoru okazał się Łukasz 
Kocurek, z oddziału RAFAKO w Pszczynie. 
Wygrał we wszystkich konkurencjach, 
osiągając najlepszy łączny wynik. Do domu 
wrócił nie tylko z trzema złotymi medalami, 
ale też wspaniałymi pucharami.

Uczestnicy Zawodów o Zimowy Puchar Prezesa RAFAKO w narciarskim dwuboju
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STARTY EWY BUGDOŁ  
W 2015 ROKU

Sponsorowana przez RAFAKO S. A. Ewa Bugdoł ma już plany na 2015 rok. 
Wielokrotna Mistrzyni Polski w Triathlonie na Dystansie Długim wystartuje 

w tym roku na zawodach w Meksyku, Szwecji, Polsce i w Chinach.

Opracowanie: Marta Furman, Adventure Media  

Zdjęcia: Maria Randolph
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Poprzedni rok był dla polskiej triat-
hlonistki bardzo dobry. Mimo począt-
kowych kontuzji i różnych problemów 
zdrowotnych, pod koniec lipca 2014 r., 
podczas zawodów ENEA Poznań Triat-
hlon, Ewie Bugdoł udało się zdobyć szó-
sty tytuł Mistrza Polski w Triathlonie 
na Dystansie Długim. Ponadto, repre-
zentantka Polski zajęła czwarte miejsce 
w  Mistrzostwach Świata w  Chinach, 
a także wygrała mistrzostwa obu Ame-
ryk. „Wszystkie starty, w których wzię-
łam udział pozwoliły mi zająć pierwsze 
miejsce w światowym rankingu kobiet 
na dystansie długim” – podsumowuje 
w  wywiadzie dla portalu  Triathlon-
Sport.pl.

 W tym roku Ewę Bugdoł czeka ko-
lejny pracowity sezon, do którego przy-
gotowuje się w USA, w stolicy Kolorado, 
Denver – mieście położonym przeszło 
1609 m n. p. m. Nasza sportsmenka cięż-
ko pracuje, by utrzymać formę i uzyskać 
jak najlepsze wyniki: biega z trenerem 
po górach, ćwiczy na siłowni, pływa 
w towarzystwie grupy amerykańskich 
pływaków, a także cztery razy w tygo-
dniu trenuje jazdę na rowerze. „Stanow-
czo wolę rower i bieganie. Na świeżym 
powietrzu, w terenie, jest dużo przyjem-
niej niż na pływalni. Tam strasznie się 
nudzę mimo, że trenuję w grupie. Aż nie 
chcę myśleć, co by było, gdyby Amery-
kanów nie było” – podkreśla E. Bugdoł 
w wywiadzie dla TriathlonSport.pl. 

 15 marca, wspierana przez RAFAKO 
S. A. triathlonistka, rozpocznie sezon od 
wzięcia udziału w zawodach triathlo-
nowych, organizowanych przez World 
Triathlon Corporation – Ironman 70.3 
w Monterrey w Meksyku. Trzy miesiące 
później, a dokładnie 27 czerwca, Ewa 
Bugdoł wystartuje na Mistrzostwach 
Świata ITU na dystansie długim. Za-
wody odbędą się w  Szwecji (Motala). 
Zawodniczka nie ukrywa, że miejsce 
na podium i zdobycie medalu podczas 
tychże mistrzostw to jej marzenie i kolej-

ny życiowy cel. Następne zawody odbę-
dą się 26 lipca. E. Bugdoł weźmie udział 
w jednej z największych imprez triathlo-
nowych w Europie, Challenge Poznań. 
Wydarzeniem wieńczącym sezon roku 
2015 dla reprezentantki Polski będzie 
Puchar Świata w Weihai w Chinach.

Życzymy Ewie Bugdoł, by wszyst-
kie starty w tym sezonie zakończyły 
się sukcesem. Tymczasem zachęcamy 
do zapoznania się z całością treści wy-
wiadu, udzielonego przez zawodniczkę 
w portalu TriathlonSport.pl.

OD REDAKCJI: 
Nie zapomnimy kibicować Ewie 26 lipca podczas 
zawodów Challange Poznan w triathlonie, które 
odbędą się w Poznaniu na terenie przy jeziorze 
Maltańskim. Wraz z Ewą w sztafetach (pływanie, 
rower, bieganie) wezmą udział pracownicy Grupy 
PBG zarówno z Raciborza jak i Wysogotowa. 
Trzymamy kciuki za powodzenia naszych drużyn 
i Triathlonistki! 

Ewa Bugdoł podczas 
treningów w Stanach 
Zjednoczonych, fot. Maria 
Randolph

http://www.triathlonsport.pl/wywiady/ewa-bugdol-chce-medalu-mistrzostw-swiata.html
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– (…) Kariera, która się nawet 
na dobre nie rozpoczęła (nie 
wbiegałam jeszcze nawet do 
pucharowej dziesiątki), właś-
nie miała się zakończyć. Mo-
głam pozostać bez środków 
do życia przez dwa lata. Po-
moc jednak przyszła szybko 
i to od osoby, od której się jej 
najmniej spodziewałam. Od 
ówczesnego prezesa Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego 
świętej pamięci Piotra Nu-
rowskiego. Nie dość, że w sy-
tuacji, gdy prawie cała opinia 
publiczna wydała na mnie 
wyrok, on nie miał żadnych 
wątpliwości, to jeszcze zorga-
nizował mi sponsora. Z tym 
sponsorem współpracuję do 
dzisiaj. Bez względu na cenę 
(…) – tymi słowami Justyna 
Kowalczyk rozpoczyna swój 
najnowszy felieton.

Biegaczka narciarska po-
wraca w  ten sposób do po-
czątków swojej kariery i epi-
zodu z końca stycznia 2005 r., 
kiedy to mogła na dobre po-
żegnać się ze sportową karie-
rą. Wówczas w próbce moczu 
zawodniczki, pobranej w celu 
kontroli dopingowej, wykry-
to deksametazon – składnik 
leku, stosowanego przez 
J. Kowalczyk na zapalenie 
ścięgna Achillesa. 

Wspomnianym przez za-
wodniczkę sponsorem jest 
firma RAFAKO S.A., z którą 
biegaczka współpracuje od 
2005 roku do dziś. Przez całą 
dekadę RAFAKO stale wspie-
ra Justynę Kowalczyk, która 
w tym czasie zdobyła nie tyl-
ko najważniejsze trofea spor-
towe (medale Igrzysk Olim-
pijskich, a także Mistrzostw 
Świata i  Polski, jest cztero-
krotną zwyciężczynią presti-
żowych zawodów biegowych 
Tour de Ski), ale i uznanie ki-
biców wyrażone m.in. pięcio-
krotnym przyznaniem tytu-
łu Najlepszego Sportowca 
Polski. 

– Nie chce się wierzyć, 
że to już 10  lat współpra-
cy  – mówi Piotr Karaś, Dy-
rektor Biura Marketingu 
RAFAKO  S.A.  – Pamiętam 
te początki, ten entuzjazm 
Justyny i pana Aleksandra, 
który był wtedy nie tylko 
trenerem, ale serwisantem 
i całym jej teamem w jednej 
osobie. Justyna wspomaga-
ła go jako kierowca, bo prze-
cież na wszystkie zawody 
jeździli sami jednym samo-
chodem, w  którym musiał 
tez pomieścić się cały sprzęt. 
Potem przyszła radość 
z  sukcesów, okres triumfu 

i napływ sponsorów, ale też 
wzrósł poziom stresu, presja, 
obecność mediów i w końcu 
ogromne zmęczenie i bunt 
poddawanego niebywa-
łym obciążeniom organi-
zmu. Życzę Justynie z oka-
zji tego 10-lecia współpracy 
i zbliżających się jej urodzin, 
by właśnie tego stresu i bólu 
było jak najmniej. Dziękuję 
za miłe słowa o  nas i  o  śp. 
Piotrze Nurowskim, który 
sprawił, że jej pomogliśmy, 
a ona teraz odwdzięcza się 
nam swoją wspaniałą karie-
rą sportową.

Firma z Raciborza jest za-
angażowana także w Naro-
dowy Program Rozwoju Bie-
gów Narciarskich „Bieg na 
Igrzyska”, którego Justyna 
Kowalczyk jest ambasadorką. 
RAFAKO wspiera przedsię-
wzięcie adresowane do mło-
dych adeptów narciarstwa 
biegowego od 2009  roku, 
czyli samego początku funk-
cjonowania programu. 

Pełny tekst felietonu Justyny 
Kowalczyk jest dostępny pod 
adresem http://ekstra.sport.
pl/ekstra/1,142390,1721118
2,Justyna_Kowalczyk_dla_
Sport_pl_Ekstra__Cena__
ktorej.html 

10 LAT Z RAFAKO
 JUSTYNA KOWALCZYK WSPOMINA  

POCZĄTKI KARIERY
W najnowszym felietonie Justyna Kowalczyk wspomina początki swojej kariery i incydent, który mógł 

zaprzepaścić jej sportową przyszłość. Zawodniczka znalazła się wówczas w bardzo trudnej sytuacji. Pomógł 
jej śp. Piotr Nurowski i firma RAFAKO S.A., która już od dekady jest sponsorem polskiej biegaczki.

Autor: Anna Koza, Adventure Media

Życzę Justynie 
z okazji tego 
10-lecia 
współpracy 
i zbliżających 
się jej urodzin, 
by właśnie tego 
stresu i bólu było 
jak najmniej. 
Dziękuję za miłe 
słowa o nas 
i o śp. Piotrze 
Nurowskim, 
który sprawił, że 
jej pomogliśmy, 
a ona teraz 
odwdzięcza 
się nam swoją 
wspaniałą 
karierą sportową

http://ekstra.sport.pl/ekstra/1,142390,17211182,Justyna_Kowalczyk_dla_Sport_pl_Ekstra__Cena__ktorej.html
http://ekstra.sport.pl/ekstra/1,142390,17211182,Justyna_Kowalczyk_dla_Sport_pl_Ekstra__Cena__ktorej.html
http://ekstra.sport.pl/ekstra/1,142390,17211182,Justyna_Kowalczyk_dla_Sport_pl_Ekstra__Cena__ktorej.html
http://ekstra.sport.pl/ekstra/1,142390,17211182,Justyna_Kowalczyk_dla_Sport_pl_Ekstra__Cena__ktorej.html
http://ekstra.sport.pl/ekstra/1,142390,17211182,Justyna_Kowalczyk_dla_Sport_pl_Ekstra__Cena__ktorej.html
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– Bicie Rekordu Guinnessa było wiel-
kim świętem wszystkich pasjonatów 
nordic walking nie tylko  z naszego 
regionu. Jeszcze nigdy na świecie nie 
spotkało się tyle osób, by wspólnie 
przemaszerować wymagany do po-
bicia rekordu dystans 3 km – pod-
kreśla Piotr Karaś, Dyrektor Marke-
tingu RAFAKO S.A., pomysłodawca 
próby ustanowienia nowego rekordu. 
Firma z Raciborza była organizato-
rem wydarzenia; uświetniło ono 
jubileusz jej 65-lecia i obchody Dnia 
Energetyka. Oficjalnym partnerem 
przedsięwzięcia była Gmina Nędza 
(powiat raciborski), start i meta usy-
tuowane były na jej terenie, a ściślej – 
w Szymocicach, na terenie ośrodka 
AquaBrax.

– Gdyby mnie spytać, co było naj-
ważniejsze i najtrudniejsze w drodze 
do rekordu, to odpowiem, że najtrud-
niejsza, a raczej najbardziej żmud-
na, była praca związana z przygo-
towaniem dokumentacji niezbędnej 
do zatwierdzenia rekordu. Koniecz-
ne było sporządzenie mnóstwa do-
kumentów, zebranie dziesiątek 
podpisów, wyselekcjonowanie od-
powiednich zdjęć i ujęć filmowych, 
poprawne opisanie każdego doku-
mentu drukowanego i elektroniczne-
go. Pisanie, tłumaczenie na angielski, 
sprawdzanie, wielokrotna weryfika-
cja każdego elementu, drukowanie, 
nagrywanie itp. zajęło nam bardzo 
dużo czasu. Jeszcze więcej czasu za-
jęło urzędnikom w Londynie anali-
zowanie naszego wniosku. Mimo że 
pobicie rekordu wydawało się każ-
demu oczywiste, to jednak wymogi 
formalne musiały być spełnione – do-
daje P. Karaś wyjaśniając, dlaczego 
od sierpniowej próby do potwierdze-
nia wyniku minęło aż pół roku.

Warto odnotować, że poprzedni 
najlepszy wynik należał do Szwe-
dów, którym w 2006 roku udało się 
do marszu zaprosić 1026 osób. Tego 
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NOWY REKORD GUINNESSA W NORDIC 
WALKING OFICJALNIE POTWIERDZONY!

1549 osób – tyle od 30 sierpnia 2014 roku wynosi oficjalny Rekord Guinnessa w największej 
liczbie osób jednocześnie maszerujących w stylu nordic walking. Jego posiadaczem jest 

RAFAKO S. A. Rezultat został oficjalnie potwierdzony w lutym tego roku.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media
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rezultatu, pomimo licznych prób, nikt nie 
potrafił pobić aż do 2014 roku. Tym bardziej 
na uwagę zasługuje próba zorganizowana 
przez firmę RAFAKO, która zakończyła się 
fantastycznym wynikiem – na mecie zamel-
dowało się bowiem ponad pół tysiąca osób 
więcej, niż w Szwecji.

Tego typu przedsięwzięcie jest bardzo 
dużym wyzwanie organizacyjnym i  lo-
gistycznym. Dyrektor Marketingu firmy 
RAFAKO zdradza kulisy jego przygoto-
wania. – Najważniejszym zadaniem było 
spowodowanie, żeby ludzie przyszli bić 
rekord z nami. To, że przez 8 lat nikomu 
się to nie udało świadczy o tym, że nie jest 
to łatwa sprawa. Wiedzieliśmy, że musimy 
bardzo intensywnie promować naszą pró-
bę. Utworzyliśmy specjalną stronę interne-
tową do zapisów oraz profil na Facebook’u, 
zrobiliśmy akcję plakatową, dotarliśmy 
do organizacji zajmujących się marszami 
nordic walking w naszym regionie, rekla-
mowaliśmy wydarzenie w prasie, radiu 
i  telewizji, a  nawet poprzez ogłoszenia 
parafialne i gablotki w okolicznych miej-
scowościach. Najbardziej liczyliśmy na na-
szych pracowników. To właśnie oni i ich ro-

Najważniejszym zadaniem było spowodowanie, 
żeby ludzie przyszli bić rekord z nami. To, że przez 
8 lat nikomu się to nie udało świadczy o tym, że 
nie jest to łatwa sprawa. Wiedzieliśmy, że musimy 
bardzo intensywnie promować naszą próbę.

Jedni z pośród  1549 osób, które 30 sierpnia 2014 roku skótecznie zmierzyły się z biciem  
oficjalnego Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób jednocześnie maszerujących 
w stylu nordic walking
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dziny stanowili największą 
grupę uczestników  – mówi 
Piotr Karaś.

Drugim ważnym zada-
niem poprzedzającym impre-
zę był wybór i przygotowanie 
odpowiedniej trasy. Dzięki 
współpracy z Nadleśnictwem 
Rudy oraz Gminą Nędza orga-
nizatorom udało się przygo-
tować ponad 3-kilometrowy 
malowniczy leśny odcinek. – 
Nie było to łatwe, część trasy 
musieliśmy odtworzyć wyci-
nając zarośla, część osuszyć, 
całość ogrodzić i oznakować. 
Sama próba również wyma-
gała profesjonalnego podej-
ścia. Zdecydowaliśmy się na 
pomiar elektroniczny, każdy 
uczestnik miał numer starto-
wy z chipem elektronicznym, 
bramki startowa i mety były 
w sposób ciągły monitorowa-
ne kamerami, kilkudziesięciu 
wolontariuszy pracowało 
w biurze zapisów oraz jako 
stewardzi. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkową ko-
szulkę, a  ci którzy zapisali 
się jako pierwsi, również kijki 
do nordic walking – przypo-
mina Dyrektor Marketingu 
RAFAKO. 

Organizatorzy dołożyli 
wszelkich starań, aby odpo-
wiednio przygotować wy-
darzenie. Powodzenie próby 
było jednak zależne od jej 
uczestników oraz ich zaan-
gażowania.

– Teraz, kiedy już jesteśmy 
rekordzistami, mogę oficjal-
nie podziękować wszystkim, 
którzy się do tego rekordu 
przyczynili, w szczególności 
tym najbardziej zaangażo-
wanym, czyli agencji Adven-
ture Media, która wspomaga-
ła nas na wszystkich etapach, 
od promocji poprzez relacjo-
nowanie wydarzenia aż po 

sporządzanie dokumentacji, 
Raciborskiej Telewizji Kablo-
wej za profesjonalną doku-
mentację filmową, niezbędną 
również do wniosku o uzna-
nie rekordu, firmie Ak-Pol, 
która całość organizowa-
ła, Nadleśnictwu Rudy, pani 
Wójt Gminy Nędza, Annie 
Iskała, która wsparła nas du-
chowo i materialnie oraz peł-
niła rolę oficjalnego świadka 
wydarzenia, dwóm pozosta-
łym oficjalnym świadkom: 
panu Henrykowi Swobodzie 
i panu Pawłowi Miturze-Zie-
lonce oraz wszystkim wo-
lontariuszom pracującym 
w Biurze Zawodów. Wszyst-
kie działania organizacyj-
ne były niezbędne, ale naj-
ważniejsza była odpowiedź 
mieszkańców nie tylko na-
szego regionu, którzy przy-
byli na naszą próbę bicia re-
kordu i dokonali tego. To im 
z całego serca dziękuję i gra-
tuluję. Jesteście rekordzista-

mi Guinnessa! – mówi Piotr 
Karaś.

W  wydarzeniu wzięli 
udział głównie zwolennicy 
nordic walking z  powiatu 
raciborskiego i  ościennych 
miejscowości, ale nie tylko; 
na starcie pojawili się także 
goście z innych województw, 
a nawet zza granicy. W biu-
rze zawodów meldowali się 
oni indywidualnie, nie brako-
wało jednak również zorgani-
zowanych grup pasjonatów 
tej formy aktywności.

Na starcie stanęli razem 
z nimi sportowcy wyczynowi, 
m.in. Ewy Bugdoł – wielokrot-
na mistrzyni Polski w triathlo-
nie na dystansie długim, a tak-
że bokserzy zespołu RAFAKO 
Hussars Poland wraz z trene-
rem drużyny. Z  kijkami ma-
szerowali również m.in. Pre-
zes Fundacji PBG Małgorzata 
Wiśniewska i Asia Perczyńska 
z Fundacji, ówczesny Prezes 
RAFAKO Paweł Mortas, Wice-

prezesi firmy Krzysztof Burek 
i Jarosław Dusiło, Prezydent 
Raciborza Mirosław Lenk, oraz 
radna Sejmiku Wojewódzkiego 
Ewa Lewandowska. 

Pierwsi zawodnicy pojawili 
się na mecie już nieco ponad 
25  minut od startu, co choć 
jest wyczynem godnym uzna-
nia, nie miało wpływu na po-
wodzenie próby. Duży aplauz 
otrzymała również najstarsza 
uczestniczka, która w momen-
cie startu miała 84 lata.

Próbę na bieżąco relacjo-
nowało dwóch raciborskich 
krótkofalowców, dzięki któ-
rym o  wyniku uzyskanym 
w  Polsce dowiedzieli się ra-
dioamatorzy z 20  europej-
skich i azjatyckich państw. 

Przypomnijmy też, że przy 
okazji próby bicia rekordu 
i Dnia Energetyka kilkunastu 
wolontariuszy zebrało kwotę 
6000 złotych na rzecz 2-letniej 
Hanii, dziewczynki z poraże-
niem mózgowym.

Teraz, kiedy 
już jesteśmy 
rekordzistami, mogę 
oficjalnie podziękować 
wszystkim, którzy 
się do tego rekordu 
przyczynili, 
w szczególności 
tym najbardziej 
zaangażowanym, czyli 
agencji Adventure 
Media, która 
wspomagała nas na 
wszystkich etapach, 
od promocji poprzez 
relacjonowanie 
wydarzenia aż 
po sporządzanie 
dokumentacji
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Doznania artystyczne są 
bardzo zróżnicowane. In-
spiracje artystki Katarzyny 
Klich, adiunkta w Pracowni 
Rysunku Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu (UAP), 
która z  pewnością uwiodła 
znaczną grupę odbiorców 
wysublimowaną prezentacją 
pt. „Czarny staw, biały staw”, 
wynikają z bardzo osobistego 
procesu przeżywania i  two-
rzenia w  bliskim kontakcie 
z naturą. Czarna i biała do-
minanta określiły ostatecznie 
ramy wystawy. Artystka po-
zostawia odbiorcom własną 
interpretację prac, które są 
pokazaniem pewnych natu-
ralnych elementów przyrody, 
przetworzonych, wyrażonych 
i wyobrażonych w  bardzo 
subiektywny sposób. Jedno-
cześnie przeplata je z praca-
mi, które nawiązują do natury 
bądź to świadomie bądź po-
przez użyte tworzywo. To wy-
stawa, którą warto zobaczyć. 

Podziemia Hotelu Kolegia-
ckiego na Placu Kolegiackim, 
kryją w sobie zapewne kawa-
łek historii naszego miasta. 
Czerwona cegła charaktery-
stycznego stropu łukowego 
nadaje dziś wnętrzu wyjąt-
kowy nastrój. To tutaj prze-
żywamy ciąg dalszy naszej 
artystycznej wędrówki. Wy-
stawa zorganizowana w tym 

miejscu także nawiązywała 
do natury. „Po drzewach”, ten 
tytuł sformułowali organiza-
torzy – VIII Pracownia Rzeźby 
UAP, którzy nadali wystawie 
interdyscyplinarny charakter. 
Wśród zaproszonych do pro-
jektu instytucji naukowych 
czy kulturalnych znalazły się, 
miedzy innymi, Instytut Tech-
nologii Drewna w Poznaniu 
i  Muzeum Archeologiczne. 
Ten interesujący projekt łączy 
różnorodne działania zwią-
zane z drzewami, lasem jego 
bogactwem, jakim są rośliny 
i zwierzęta. Bardzo ciekawe 
wrażenia, choć ta wystawa 
z  pewnością wymaga tego, 
by poświęcić jej więcej czasu 
i uwagi, na co nie mogłyśmy 
już sobie pozwolić, by zdążyć 
na jeszcze jedno spotkanie z 
kolejnym artystą. Wręczyły-
śmy gratulacje przyjacielowi 
naszej PBG Gallery, Pawłowi 
Fliegerowi, który prezentował 
tam właśnie kilka swoich wy-
jątkowych grafik, przedsta-
wiających – drzewa. 

Krzysztof Musiał, znany 
czytelnikom z wystawy w PBG 
Gallery Skalar Office Center 
w 2013 roku, zaprosił nas do 
Czapski Art Foundation przy 
ulicy Wawrzyniaka w Pozna-
niu. Czułam, że nie możemy 
pominąć tego wernisażu. 
Nie pomyliłam się. Krzysztof 

reprezentuje świetne malar-
stwo współczesne, które za-
chwyciło nas już wtedy pod-
czas pokazu w Skalarze. Tym 
razem była to zupełnie nowa 
odsłona jego twórczości, choć 
tematycznie i konsekwentnie 
związana z miastem, naszą 
codziennością. „Panorama – 
miasto”, takim tytułem opa-
trzył swoją kolejną prezenta-
cję. Wielokrotnie nagradzany, 
dużo maluje i wystawia nie 
tylko w Polsce ale i zagranicą. 
Warto było! Uroczy wieczór, 
pełen artystycznych wrażeń. 
Zachwyciła nas także wyjąt-
kowa, trochę off’owa scene-
ria i  atmosfera jeżyckiego 
centrum sztuki. 

Polecamy: http://www.krzysz-
tofmusial.art.pl/

SZTUKA W NASZYM MIEŚCIE 
ŚLADAMI ARTYSTÓW POZNAŃSKICH 

Katarzyna Klich, Paweł Fliegier, Krzysztof Musiał. Tego wieczoru sztuka poprowadziła nas na 
Stary Rynek do BWA Galerii Miejskiej Arsenał, dalej na Plac Kolegiacki do galerii w Hotelu 

Kolegiackim, by w końcu zatrzymać nas na dłużej na poznańskich Jeżycach.

Autor: Lidia Prętka, Iwona Bis, Fundacja PBG 

Katarzyna Klich , 2014,  gips, płótno , nadpalona belka 100x130 cm

http://www.krzysztofmusial.art.pl/
http://www.krzysztofmusial.art.pl/
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Zdjęcie po lewej: 
Katarzyna Klich , 
2014,  płótno, spalone 
deski, gips,  węgiel 
rysunkowy , 22 x35 cm 
Zdjęcie powyżej: 
Katarzyna Klich i Lidia 
Prętka

Inspiracje artystki Katarzyny Klich, adiunkta w Pracowni 
Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), 
która z pewnością uwiodła znaczną grupę odbiorców 
wysublimowaną prezentacją pt. „Czarny staw, biały 
staw”, wynikają z bardzo osobistego procesu przeżywania 
i tworzenia w bliskim kontakcie z naturą. 
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Przy okazji tak wyjątkowej wystawy, 
jaką była w naszej Galerii wystawa pt. 

„Pięknie ale nieprofesjonalnie” warto 
wspomnieć wybitnych artystów pol-
skich, którzy są dziś może wzorem do 
naśladowania a może wielką inspiracją 
dla współczesnych twórców. Julian Fa-
łat – urzekał Przy okazji tak wyjątkowej 
wystawy, jaką była w naszej Galerii wy-
stawa pt. „Pięknie ale nieprofesjonalnie” 
warto wspomnieć wybitnych artystów 
polskich, którzy są dziś może wzorem do 
naśladowania a może wielką inspiracją 
dla współczesnych twórców. Julian Fa-
łat – urzekał akwarelowymi pejzażami, 
scenami rodzajowymi i wyjątkowymi 
portretami. Należał do najwybitniej-
szych akwarelistów w malarstwie pol-
skim XX wieku. W bogatej i różnorodnej 
twórczości malarskiej Stanisława Wy-
spiańskiego, natomiast, dominowały 
obrazy wykonane pastelami.w Plamy 
na płaszczyźnie obrysowywał kontura-
mi, tworząc, dla niego tylko charaktery-
styczny wyraz portretów, słynnych dziś 
obrazów jak np. Śpiący Staś czy Helenka. 

A  jak postrzegają otaczającą nas 
rzeczywistość autorzy wystawy? Odkry-
wając przed nami swój talent, pokazali 
jednocześnie niezwykłą wrażliwość na 
piękno. I taka to była wystawa, po pro-
stu – piękna. Delikatne, w większości 
miniaturowe, akwarelki Małgorzaty 
Wiśniewskiej, urzekają, bo są obrazka-
mi malowanymi z natury. W odcieniach 
zieleni, fioletów, szarości czy błękitów 
rejestrują dostrzeżone piękno przyrody, 
jej zapamiętane fragmenty, przepojo-

PBG GALLERY 
I 13 ROK 

DZIAŁALNOŚCI

Wernisaż 15 grudnia 2014  
Akwarela, pastel, fotografia

Autor: Lidia Prętka

ne osobistą refleksją, emocjami. 
Bez tego nie byłyby tak przeko-
nujące i zachwycające dla widza. 
Akwarelowe pejzaże, prawdziwe 

„perełki”  – artystki, wzbudzały 
zachwyt odbiorców nie po raz 
pierwszy. Małgorzata Wiśniew-
ska prezentowała już swoje 
akwarele kilkakrotnie, a w PBG 
Gallery w 2010 roku. 

Piękno, delikatność i  ulot-
ność charakteryzują także 
prace Amadeusza Robaszkie-
wicza. Zręcznie,  z  talentem 
i dużą wrażliwością posługuje 

A jak postrzegają otaczającą nas 
rzeczywistość autorzy wystawy? 
Odkrywając przed nami swój 
talent, pokazali jednocześnie 
niezwykłą wrażliwość na 
piękno. I taka to była wystawa, 
po prostu – piękna. Delikatne, 
w większości miniaturowe, 
akwarelki Małgorzaty 
Wiśniewskiej, urzekają, bo 
są obrazkami malowanymi 
z natury.
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się on pastelami. Weźmy na 
przykład uchwycone w locie, 
połyskujące w słońcu na tle 
nieba, biało-błękitne ptaki, 
które wprowadzają widza 
w urzekający pięknem świat 
przyrody. Amadeusz zaska-
kuje też wyjątkową zdolnoś-
cią portretowania. Przed 
młodym artystą otwarta dro-
ga do zdobywania kolejnych 
tajników sztuki i odkrywania 
jej magii,  w najlepszych szko-
łach artystycznych. Tego mu 
gorąco życzymy. 

Dostrzec piękno przyro-
dy nietrudno, ale uchwycić 
je, to już znacznie większa 
umiejętność. Małgorzata 
Wiśniewska, kiedy tylko 
ma okazję korzystać z  uro-
ków natury, przebywając 
w plenerze, nie rozstaje się 
z aparatem fotograficznym. 
Jej przepiękne fotografie 
mieliśmy już niejednokrot-
nie okazję podziwiać na 
naszych wystawach. Tym 
razem, jej fotografie świetnie 
kontrastowały wyrazistością 

Akwarele autorstwa Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej prezentowane podczas wernisażu

Piękno, delikatność i ulotność 
charakteryzują także prace Amadeusza 
Robaszkiewicza. Zręcznie,  z talentem 
i dużą wrażliwością posługuje się 
on pastelami. Weźmy na przykład 
uchwycone w locie, połyskujące 
w słońcu na tle nieba, biało-błękitne 
ptaki, które wprowadzają widza 
w urzekający pięknem świat przyrody.

Uchwycone 
w locie 

biało-błękitne 
ptaki, pastele 

autorstwa 
Amadeusza 

Robaszkiewicza  
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i formatem z pozostałymi praca-
mi na wystawie. Życzymy Pani 
Prezes, by doskonaliła swoje 
artystyczne pasje i niezmiennie 
dzieliła się nimi z nami.

Opłatek dla Artystów 
10 stycznia 
Było to miłe spotkanie, pierw-
sze w  historii Galerii, okazja 
do „bycia razem”, do dzielenia 
się opłatkiem, z zachowaniem 
wielowymiarowej symboliki 
tego gestu głęboko zakorzenio-
nego w naszej chrześcijańskiej 
tradycji. Miło było nam gościć 
kilku artystów, przyjaciół Galerii, 
którzy skorzystali z zaproszenia 
i zaszczycili nas swoją obecnoś-
cią. Wspólnie składaliśmy sobie 
życzenia. U progu Nowego Roku 
przeplatały się takie jak: szczęś-
cie, zadowolenie, chęć podejmo-
wania nowych wyzwań, wena 
artystyczna, omijanie chorób 
i dużo, dużo spokoju. Atmosfera 
opłatkowego spotkania, bardzo 
kameralna i  przyjemna, była 
nie tylko wyrazem trwającego 
nastroju radości, jaki towarzy-
szył nam podczas Świąt Boże-
go Narodzenia. Dzielenie się 
tą radością a także ciekawymi 
poglądami na tematy otacza-

Finisaż wystawy, zgroma-
dził wielu gości i przyjaciół 
Galerii. Gwiazdą wieczoru 
była Emilia Szkudlarczyk, 
która wykonała część 
1. i 2. koncertu d-moll 
Henryka Wieniawskiego. 
Tym pięknym muzycznym 
akcentem, który był też 
niespodzianką dla autorów 
i gości, podziękowaliśmy 
artystom za wyjątko-
wą wystawę. Emilia 
zachwyciła wszystkich 
talentem i urodą. 
Od redakcji: Emilia 
Szkudlarczyk jest córką 
Przemysława Szkud-
larczyka, Członka Rady 
Nadzorczej PBG.

Na zdjęciu po lewej – gwiazda wieczoru Emilia Szkudlarczyk, która wykonała 
część 1. i 2. koncertu d-moll Henryka Wieniawskiego. Na zdjęciu poniżej 
Małgorzata Wiśniewska i Amadeusz Robaszkiewicz – autorzy wystawy oraz 
Emilia Szkudlarczyk wraz z akompaniatorką, fot. Piotr Mierzwa
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jącej nas rzeczywistości, sztuki czy 
też dotyczące najbliższych planów, 
innymi słowy, nasze zajmujące roz-
mowy, sprawiły, że goście czuli się 
tu bardzo dobrze. Mieli też okazję 
porozmawiać z autorami wystawy, 
w otoczeniu której odbywało się spot-
kanie. Zapraszamy już za rok!

Finisaż 15 stycznia 2015 
Finisaż wystawy, zgromadził wielu 
gości i  przyjaciół Galerii. Gwiazdą 
wieczoru była Emilia Szkudlarczyk, 
która wykonała część 1. i 2. koncertu 
d-moll Henryka Wieniawskiego. Tym 
pięknym muzycznym akcentem, któ-
ry był też niespodzianką dla autorów 
i gości, podziękowaliśmy artystom za 
wyjątkową wystawę. Emilia zachwy-
ciła wszystkich talentem i urodą. Ży-
czymy jej powodzenia na egzaminie 
maturalnym w  Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II Stopnia w  Po-
znaniu i zapewniamy, że będziemy 
do nas zapraszać.

Atmosfera opłatkowego 
spotkania, bardzo kameralna 
i przyjemna, była nie tylko 
wyrazem trwającego nastroju 
radości, jaki towarzyszył 
nam podczas Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzielenie się tą 
radością a także ciekawymi 
poglądami na tematy 
otaczającej nas rzeczywistości, 
sztuki czy też dotyczące 
najbliższych planów, innymi 
słowy, nasze zajmujące 
rozmowy, sprawiły, że goście 
czuli się tu bardzo dobrze.

Spotkanie opłatkowe i nasi goście – 
Antoni Rut, Jadwiga Pawelczak, 

Tadeusz Frabiński oraz Roman Kosmala. 
Na zdjęciu poniżej Iwona Bis opowiada 

o wystawie, fot. Piotr Mierzwa
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– Nigdy jeszcze, choć pracuję 
już blisko 20 lat, nie byłam pod 
tak dużym wrażeniem zespołu, 
który tutaj spotkałam. Życzę 
wszystkim, by RAFAKO znowu 
było wielkie, bo jesteśmy najlep-
szą firmą w Polsce, nie tylko na 
rynku energetycznym. Możemy 
znowu osiągnąć to, co RAFAKO 
już kiedyś osiągnęło  – powie-
działa Agnieszka Wasilewska-

-Semail, Prezes Zarządu i  Dy-
rektor Generalna RAFAKO S.A. 
podczas świątecznego spotka-
nia z kadrą kierowniczą Spółki. 

Tegorocznej uroczystości to-
warzyszył optymizm, wynika-
jący z pomyślnego zakończenia 
roku, m.in. podpisania kontrak-
tu w  Jaworznie oraz dobrych 
perspektyw na przyszłość.

–  Ten rok był dobry, ale za-
wsze może być lepiej. Życzę 
nam wszystkim, by następny był 
lepszy. Nie „nie gorszy”, ale lep-
szy, bo taki być może. Wszyscy 
pracujemy dla dobra tej firmy, 
która została w ostatnich latach 
bardzo dotknięta, głównie przez 
czynniki zewnętrzne. Ale przed 
nami, przed Zarządem stoi teraz 
wyzwanie, by zrealizować to, co 
Wam obiecujemy. Sami tego nie 
zrobimy. Szczerze wierzę, że 
wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy 
i  wszyscy pracownicy nam 
w tym dopomogą. Życzę wszyst-

SPOTKANIE OPŁATKOWE W RAFAKO

Doroczne przedświąteczne spotkanie Zarządu z kadrą kierowniczą RAFAKO S.A. oraz zaproszonymi 
gośćmi odbyło się 17 grudnia w reprezentacyjnym Domu strzeleckim RAFAKO, tzw. „pałacyku”. 
Po raz pierwszy uczestniczyła w nim Agnieszka Wasilewska-Semail, jako nowa prezes Spółki.

Tekst: Aleksandra Dik, Adventure Media 

Zdjęcia: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG

kim spełnienia się tego zawo-
dowego marzenia, by RAFAKO 
znowu było wielkie, bo jesteśmy 
najlepszą firmą w  Polsce, nie 
tylko na rynku energetycznym. 
Możemy znowu osiągnąć to, co 
RAFAKO już kiedyś osiągnęło. 
A oprócz tego chciałabym wam 
złożyć najserdeczniejsze życze-
nia radosnych, pogodnych, ro-

Ten rok był dobry, ale zawsze może być lepiej. Życzę nam 
wszystkim, by następny był lepszy. Nie „nie gorszy”, ale lepszy, 
bo taki być może. Wszyscy pracujemy dla dobra tej firmy, która 
została w ostatnich latach bardzo dotknięta, głównie przez czynniki 
zewnętrzne. Ale przed nami, przed Zarządem stoi teraz wyzwanie, 
by zrealizować to, co Wam obiecujemy. Sami tego nie zrobimy. 

Spotkanie opłatkowe Zarządu z kadrą kierowniczą w reprezentacyjnym Domu Srzeleckim RAFAKO
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dzinnych świąt – mówiła prezes 
RAFAKO S.A., przekazując też 
życzenia od Małgorzaty i  Je-
rzego Wiśniewskich, właścicieli 
PBG i głównych akcjonariuszy 
RAFAKO S.A.

–  Życzymy wszystkim pań-
stwu wielu sukcesów, radości 
z  tego, że możemy wspólnie 
pracować i  działać na rzecz 
naszej firmy. Wiele satysfakcji 
i radości z pracy zawodowej, jak 
również zadowolenia z  życia 
osobistego  – tego życzyła pra-
cownikom jak i osobom, które 
w tym roku awansowały na sta-
nowiska kierownicze w Spółce 
Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor 
Biura Zarządzania Personelem 
w RAFAKO S.A.

–  Pomyślność RAFAKO to 
pomyślność Raciborza. Życzył-
bym, aby ta dzisiejsza atmo-
sfera przeniosła się na wyniki 
finansowe firmy. Wszystkim 
pracownikom i  ich rodzinom 
życzę zdrowych, radosnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego, dobrego Nowego 
Roku  – tak w  imieniu racibor-
skich władz samorządowych 
powiedział  Mirosław Lenk, 
Prezydent Raciborza.

 – Są takie dni, takie święta, 
które przypominają nam dom 

Przedstawiciele Zarządu złożyli pracowni-
kom życzenia i przełamali się ze wszystkimi 
obecnymi opłatkiem.

Popołudniowe spotkania z kadrą kierowniczą i pod-
sumowanie roku w RAFAKO S.A. to już długoletnia 
tradycja. Od niedawna, bo po raz trzeci, Zarząd 
spotkał się z całą załogą na terenie zakładu.

ojca i matki, dom rodzinny. Pań-
stwa zakład jest takim domem, 
w którym spędzacie dużą część 
swojego życia. Dlatego winna 
wam towarzyszyć wzajemna 
współpraca, wzajemne wycho-
dzenie naprzeciw, koleżeństwo, 
przyjaźń i  braterska miłość. 
Tej dwutysięcznej rodzinie ra-
fakowskiej chciałbym złożyć 
najlepsze życzenia. Oby Ten, 
który przyszedł na świat, Boże 
Dziecię, błogosławił wszystkim 
pracownikom i  całemu zakła-
dowi  – powiedział ks.  Ginter 
Kurowski, proboszcz kościoła 
WNMP w Raciborzu i poświęcił 
przygotowane opłatki, którymi 
podzielili się następnie wszyscy 
obecni.

Popołudniowe spotkania 
z kadrą kierowniczą i podsumo-
wanie roku w  RAFAKO S.A. to 
już długoletnia tradycja. Od nie-
dawna, bo po raz trzeci, Zarząd 
spotkał się z całą załogą na te-
renie zakładu. W godzinach do-
południowych prezes Agnieszka 
Wasilewska-Semail oraz wszyscy 
wiceprezesi: Edward Kasprzak, 
Krzysztof Burek, Jarosław Dusiło 
i Tomasz Tomczak wraz z Anną 
Zembaty-Łęską, Dyrektor Biura 
Zarządzania Personelem spot-
kali się z pracownikami biur i hal 

produkcyjnych w kilku punktach 
na terenie raciborskiego za-
kładu: w „pałacyku” oraz na wy-
działach (W1, W3, W4). W każdym 
z wyznaczonych punktów przy-
gotowano tradycyjny świąteczny 
poczęstunek, na który składały 
się m.in. moczka i  makowiec. 
Przedstawiciele Zarządu złożyli 
pracownikom życzenia i przeła-
mali się ze wszystkimi obecnymi 
opłatkiem. 

Są takie dni, takie święta, 
które przypominają nam 
dom ojca i matki, dom 
rodzinny. Państwa zakład 
jest takim domem, w którym 
spędzacie dużą część swojego 
życia. Dlatego winna wam 
towarzyszyć wzajemna 
współpraca, wzajemne 
wychodzenie naprzeciw, 
koleżeństwo, przyjaźń 
i braterska miłość. 
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Przy okazji świąt zbieramy 
dary i  fundusze na zakup 
najpotrzebniejszych rzeczy, 
realizujemy marzenia dzieci 
skierowane do św. Mikoła-
ja. Dzięki naszym wspól-
nym działaniom w  roku 
2014 udało się sprawić wiele 
radości potrzebującym. Po 
raz pierwszy wsparliśmy 
podopiecznych z  Polskiego 
Związku Niewidomych Okręg 
Wielkopolski, do których na 
początku roku 2015 zostały 
dostarczone m.in. słodycze, 
kawa i herbata, niezbędne do 
przygotowania paczek z oka-
zji spotkania noworocznego.

W imieniu obdarowanych 
kieruję serdeczne podzięko-
wania do wszystkich pracow-
ników, którzy wsparli akcję 

„Wszystkie Dzieci Nasze są 
2014”. Dziękuję również na-
szym Zarządom, Doradcom 
i  Współpracownikom oraz 
Członkom Rady Nadzorczej.

Podczas przeprowadzonej 
niedawno zbiórki darów dla 
pani Anity Karpińskiej oraz 
Jej dzieci, która skierowała 
do nas poruszający list, ze-
braliśmy ok. 20 paczek zawie-
rających: ubrania, pieluchy, 
środki czystości, żywność, ar-

tykuły szkolne, zabawki. Każ-
demu darczyńcy z  osobna 
dziękuję w imieniu pani Anity, 
która była bardzo wdzięczna 
za dostarczone dary.

Pamiętajmy, że pomagać 
możemy nie tylko przy oka-
zji świąt, ale również pod-
czas rocznego rozliczania się 
z Urzędem Skarbowym prze-
kazując 1% podatku na rzecz 
Organizacji Pożytku Publicz-
nego.

Nieważne jak wysoki jest 
1% podatku  – każda kwota 

POMAGAĆ MOŻNA NA WIELE 
SPOSOBÓW

Od wielu lat wspieramy dzieci z domów dziecka oraz rodziny ubogie. Pomagamy m.in. 
podopiecznym z Ochronki „Jurek” w Poznaniu, Domu Samotnej Matki w Białej koło 

Płocka, czy Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Chybach.

Tekst: Joanna Gościńska, specjalista ds. marketingu, PBG S.A. 

Zdjęcie: Piotr Mierzwa, grafik, Fundacja PBG

może pomóc wybranej Orga-
nizacji Pożytku Publicznego 
(OPP) w realizowaniu statuto-
wych celów. Jest ich w Polsce 
bardzo wiele – tych znanych 
z billboardów i telewizji oraz 
tych małych, lokalnych, które 
działają w naszym sąsiedztwie. 

W  zakładce Bvortala 
„odpwiedzialność społeczna” 
znajdziecie informacje na 
temat potrzebujących, który 
zwrócili się do nas o pomoc.

Nie bójmy się pomagać, to 
nic nie kosztuje.

Pamiętajmy, że 
pomagać może-
my nie tylko przy 
okazji świąt, ale 
również podczas 
rocznego rozli-
czania się z Urzę-
dem Skarbowym 
przekazując 
1% podatku na 
rzecz Organizacji 
Pożytku Publicz-
nego.
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Tradycyjnie już zbiór-
ka darów była prowadzo-
na wśród pracowników 
RAFAKO S.A. W  tym roku 
przedstawiciele Zarządu 
i  Dyrekcji Spółki przygo-
towali także indywidualne 
prezenty dla dzieci z Domu 
Dziecka w  Gorzyczkach. 
Była to odpowiedź na list 
z  listą marzeń, przesłany 
przez dzieci do naszej firmy. 

PREZENTY DLA DZIECI  
Z DOMÓW DZIECKA

22 grudnia pracownicy RAFAKO S.A., jak co roku, przekazali świąteczne prezenty wychowankom Powiatowego 
Domu Dziecka w Gorzyczkach. Po raz pierwszy odwiedzili także funkcjonującą w Samborowicach od końca 
sierpnia Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, prowadzoną przez Stowarzyszenie Otwarte Serca Dzieciom.

Tekst, zdjęcia: Alekandra Dik Adventure Media

Wszystkie dary (ubrania, 
zabawki, słodycze, kosme-
tyki, chemia gospodarcza, 
przybory szkolne) zostały 
zawizione do placówek przez 
przedstawicieli RAFAKO. Na 
twarzach dzieci pojawiła się 
ogromna radość, gdy odpako-
wywały prezenty. Pamiętajmy 
jednak o ogromnych potrze-
bach stojących przed takimi 
placówkami i ich personelem. 

Samborowice to nowe miejsce, 
które boryka się z trudnościa-
mi na starcie swojej działal-
ności i warto je wesprzeć tym 
bardziej, że Stowarzyszenie 
Otwarte Serca Dzieciom pro-
wadzi na terenie pow. racibor-
skiego pięć takich placówek. 
Oprócz Samborowic są to 
także ośrodki w  Cyprzano-
wie, Kuźni Raciborskiej, Nędzy 
i Raciborzu. 



100 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

– Kiedy byłem małym chłopcem 
uwielbiałem sport, szczególnie 
biegi. Praktycznie nie chodzi-
łem, tylko biegałem – opowiada 
Krzysztof Jeremicz, Kierownik 
Sekcji Monitoringu  i Opiniowa-
nia Kontraktów Długotermino-
wych w RAFAKO S.A. Z czasem 
czynne uprawianie sportu pan 
Krzysztof zamienił na siedzący 
tryb pracy przed komputerem,  
a sportową rywalizację oglądał 
już tylko w telewizji. Pierwsze ne-
gatywne skutki takiej zamiany 
zaczął odczuwać, gdy skończył 
30 lat. – Miałem sporo wolnego 
czasu, który postanowiłem wy-
korzystać. Wraz ze znajomymi 
zacząłem chodzić do kręgielni 
w  Ośrodku Sportu i  Rekreacji 
w Raciborzu – mówi K. Jeremicz. 
Na pozór zwyczajne wyjścia z ko-
legami dla zabicia czasu okazały 
się czymś więcej. Zapracowany 
kierownik poczuł ducha rywa-
lizacji i  ogromną satysfakcję 
z gry w kręgle, więc zapisał się 
do Raciborskiej Indywidualnej 
Ligi Kręglarskiej i już regularnie, 
co tydzień uczestniczył w trenin-
gach. – W Raciborzu na OSiR-ze 
mamy kręgielnię klasyczną, 
jedną z  niewielu w  kraju. Nie 
jest to bowling, z którym więk-
szość osób zapewne utożsamia 

grę w kręgle. Kręgle sportowe, 
rzuca się do 9 kręgli, a kule nie 
posiadają otworów na palce, tyl-
ko kładzie się je na dłoń – tłuma-
czy. – Zawody w kręgle to niszo-
wa dyscyplina, więc ośrodków 
ze sportowymi kręgielniami jest 
bardzo mało w  naszym kraju. 
Na Śląsku ma je tylko Racibórz 
i  Łaziska Górne, nieco więcej 
spotkać można ich w  Wielko-
polsce – dodaje. 

Krzysztof Jeremicz sportowo 
w kręgle gra od 2005 roku. Od 
tego czasu uczestniczył również 
w kilku turniejach i nawet uda-
wało mu się zajmować miejsca 
na podium. Jednak prawdziwe 
zwycięstwo, Koronę Mistrza Ra-
ciborza i tytuł najlepszego krę-
glarza w mieście, zdobył dopiero 
w 2012 roku. Natomiast dwa lata 
później został Mistrzem Ligi Ra-
ciborskiej i to jest dla niego naj-
większy sukces. – To dwie różne 
rywalizacje. Druga zdecydowa-
nie trudniejsza od pierwszej, bo 
aby zdobyć tytuł Mistrza Ligii 
trzeba na niego pracować cały 
sezon -– wyjaśnia. Pod koniec 
2014 roku pan Krzysztof osiąg-
nął w  Tarnowie Podgórnym 
najlepszy wynik  w historii raci-
borskiego kręglarstwa, zbijając 
588 kręgli w 120 rzutach do peł-

Jedni się z tym rodzą, inni potrzebują czasu, aby to zrozumieć. Jedno jest pewne: aktywnego trybu życia 
potrzebują ludzie w każdym wieku. Krzysztof Jeremicz z RAFAKO S.A. dopiero po trzydziestce przekonał 
się, ile radości i zdrowia daje uprawianie sportu. Zaczął od gry w kręgle, a dzisiaj biega w maratonach.

Autor: Justyna Korzeniak, Adventure Media

KRZYSZTOF JEREMICZ –  
NA SPORT NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Kręgle i bieganie – sportowe pasje Krzysztofa Jermicza 
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nych  i zbieranych. Raciborska 
drużyna, w  której występuje 
Krzysztof Jeremicz, walcząca 
w lidze międzyokręgowej, awan-
sowała do ostatniej III rundy 
rozgrywek i rywalizować będzie 
w najlepszej czwórce w kraju.

Duch rywalizacji tak spodo-
bał się panu Krzysztofowi, że 
postanowił do swojego codzien-
nego harmonogramu wpisać 
jeszcze regularne bieganie.  – 
Zmobilizował mnie raciborski 

Bieg Bez Granic na 10  km, od-
bywający się corocznie 3 maja, 
w którym uczestniczyli moi zna-
jomi  – opowiada. Chociaż po-
czątki były trudne, warto było 
sukcesywnie pokonywać swoje 
słabości i biec przed siebie, poko-
nując coraz większe dystanse. – 
Treningi zaczynałem od prze-
biegnięcia jednorazowo 5  km. 
Potem były coraz dłuższe odle-
głości. Na początku wydawało 
mi się, że im szybciej pobiegnę 

treningowo, tym lepiej. Z czasem 
okazało się, że bardzo się myli-
łem. Dopiero jak poznawałem 
ludzi zaprawionych w biegach, 
zacząłem rozumieć ten sport 
i uczyć się go od nowa – przyzna-
je. Dodatkową motywacją były 
dla niego starty w zawodach, za-
zwyczaj na 10 km oraz w półma-
ratonach, w których notował re-
gularne postępy. Po kilku latach 
treningów pan Krzysztof podjął 
decyzję, że wystartuje w  15  ju-
bileuszowej edycji Poznańskie-
go Maratonu. – Do końca tego 
nie przemyślałem, bo zamiast 
skupić się wyłącznie na starcie 
i przygotowaniach, cztery tygo-
dnie wcześniej wybrałem się na 
pieszą pielgrzymkę do Santiago 
de Compostela, przez co nie tre-
nowałem ostatnie kilka tygodni 
przed biegiem. Maraton koszto-
wał mnie bardzo dużo sił, ale 
udało mi się złamać nie tylko za-
łożone 4 godziny, ale nawet zejść 
poniżej 3h 45 min. Pokonałem 
własne słabości, spełniłem swoje 
marzenie i zdobyłem mobilizację 
do kolejnych biegowych wyczy-
nów – podsumowuje Krzysztof 
Jeremicz, rafakowiec, który jest 
najlepszym przykładem na to, że 
na uprawianie sportu nigdy nie 
jest za późno. 

Maraton kosztował mnie bardzo dużo sił, 
ale udało mi się złamać nie tylko założone 
4 godziny, ale nawet zejść poniżej 3h 45 min. 
Pokonałem własne słabości, spełniłem swoje 
marzenie i zdobyłem mobilizację do kolejnych 
biegowych wyczynów
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Rok 2015  jest szczególny dla Gabrieli 
Sobczyk. Już niedługo będzie świętować 
20-lecie pracy  w RAFAKO S.A. oraz 10 lat 
od kiedy zaczęła czynnie biegać, a co za 
tym idzie, startować w maratonach.

Sport pani Gabrieli towarzyszył 
od najmłodszych lat. Jej matka była 
nauczycielką wychowania fizycznego, 
więc i ona dużo czasu spędzała na sali 
gimnastycznej. W szkole podstawowej, 
później średniej oraz na studiach grała 
w koszykówkę. Ponadto lubiła też inne 
gry zespołowe, dużo jeździła na rowe-
rze, nartach, lubiła górskie wędrówki 
i  turnieje ping-ponga. Mimo że sport 
odgrywał ogromne znaczenie w życiu 
pani Gabrieli, zdecydowała się studio-
wać ekonomię. Teraz wie, że to był dobry 
wybór, bo od razu po ich zakończeniu 
otrzymała zatrudnienie w RAFAKO. 

– W tym roku mija 20 lat mojej pracy. 
Nie wyobrażam sobie innego miejsca. 
Tu rozpoczęła się moja kariera zawo-
dowa. Poznałam fantastycznych ludzi, 
z którymi dzielę swoje pasje. Wspólnie 
biegamy, bierzemy udział  w marato-
nach, jeździmy na nartach i wygrywa-
my – przyznaje z uśmiechem na twarzy 
Gabriela Sobczyk, ekonomistka w dzia-
le Wsparcia Projektów i  Kontrolingu 
Operacyjnego w RAFAKO S.A.

Kiedy podjęła pracę zawodową na 
długi czas aktywny tryb życia zamieni-
ła na biurko ze stosem dokumentów i 

komputerem. Zmianę dostrzegł jej przy-
jaciel, który czynnie biegał, pokonując 
maraton za maratonem. – Oprócz tego, 
że brał udział w takich zawodach, to 
jeszcze sam je organizował. Zaprosił 
mnie na jeden z nich. To był sierpień 
2005 roku w Rybniku-Grobowni. Przy-
jęłam zaproszenie  i  przetruchtałam 
7  trzykilometrowych pętelek, poko-
nując półmaraton. Sama nie mogłam 
uwierzyć, że bez odpowiedniego przy-
gotowania pokonałam taki dystans- 
wspomina pani Gabriela, dodając,  że 
powrót do aktywności fizycznej tak jej 
się spodobał, że od razu zaczęła regu-
larnie doskonalić formę oraz jeszcze 
w tym samym roku wzięła udział w in-
nych biegowych imprezach. – Nigdy nie 
byłam i nie będę sprinterką, nie mam 
szybkości, ale moją mocną stroną jest 
wytrzymałość, dlatego dystanse, które 
pokonałam i dalej pokonuję to raczej 
marszobiegi – podkreśla G. Sobczyk.

GABRIELA SOBCZYK KRÓLOWA 
POLSKICH MARATONÓW

Gabriela Sobczyk od 10 lat startuje w maratonach oraz biegach krótko i długodystansowych. 
Rocznie pokonuje blisko 1200 km. Jest pierwszą raciborzanką, która w 2011 r. dołączyła 

do elitarnego grona zdobywców „Korony Polskich Maratonów”.

Autor: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Nigdy nie byłam i nie będę sprinterką, nie 
mam szybkości, ale moją mocną stroną 
jest wytrzymałość, dlatego dystanse, 
które pokonałam i dalej pokonuję to raczej 
marszobiegi.
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Forma, predyspozycje 
i  chęci z  roku na rok przy-
bierały na sile. Pani Gabrie-
la coraz częściej brała udział 
w licznych maratonach oraz 
biegach krótko- i  długody-
stansowych. – W 2007 roku 
musiałam zrobić sobie rocz-
ną przerwę, ponieważ za-
szłam w ciążę, urodził się mój 
synek Grzesiu. Po roku prze-
rwy znów wróciła na tra-
sy biegowe – opowiada. Po-
wrót był bardzo energiczny. 
Mając już na swoim koncie 
doświadczenia, ale i  osiąg-
nięcia z lat poprzednich, Ga-
briela Sobczyk mogła biec po 
następne.  – Największą ra-
dość dało mi zajęcia 2 miej-
sca wśród kobiet podczas 
mojego pierwszego startu 
maratońskiegoo w Rybniku. 
To samo miejsce zajęła w Ra-
domiu już na maratonie. Na-
stępne było 2 krotne wicemi-
strzostwo Polski podczas III 
i IV Mistrzostw Polski Ener-
getyków w biegu na 10 km  
w Skawinie – wylicza swoje 
sportowe sukcesy. Pokonała 
już 25 maratonów w tym m.in. 
Maraton  w Rzymie, Pradze, 
Wilnie i  Ostrawie, regular-
nie bierze udział w Festiwalu 
Biegowym organizowanym 
w ramach Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy Zdroju, dwu-
krotnie wzięła już udział w 2- 
dniowej imprezie w Kopalni 
Soli w  Bochni.  – 12-godzin-
ny bieg chodnikami kopal-
ni 212 m pod ziemią, to jeden 
z moich ulubionych biegów. 
Kolejny taki, do którego za-
wsze chętnie wracam, to 
krótki 3,5 km, ale malowni-
czy dystans w Ustroniu o za-

chodzie słońca. Pokonuje się 
go parami. Pierwsze 2 edy-
cje biegałam z wózkiem, te-
raz już wspólnie z synkiem – 
mówi amatorka zdrowego 
trybu życia. Oprócz tradycyj-
nego biegania lubi tez biegi 
narciarskie. Trzykrotnie wy-
grała zawody organizowane 
przez RAFAKO S.A. o Puchar 
Prezesa w Jakuszycach, Zie-
leńcu i Dusznikach. W stycz-
niu tego roku na VIII Gali 
Sportu została uhonorowana 

„Raciborskim Championem”.

Imprez, w  których pani 
Gabriela bierze udział jest 
sporo. Rocznie pokonu-
je 1200 km, nie ma za dużo 
czasu na treningi, więc jak 
sama mówi – biega od zawo-
dów do zawodów. Tak właś-
nie 2011 roku zdobyła „Koro-
nę Maratonów Polskich”. Taki 
tytuł nie łatwo otrzymać, bo-
wiem w ciągu dwóch lat nale-
ży ukończyć pięć najważniej-
szych krajowych maratonów: 
Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Dębno  i Poznań. 
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Southport to małe, nad-
morskie miasteczko w Ka-
rolinie Północnej. Pewnego 
dnia przybywa do niego 
Katie, tajemnicza młoda 
kobieta, która wynajmuje 
mały domek w środku lasu  
i podejmuje pracę jako kel-
nerka w lokalnej restaura-
cji. Z nikomu nieznanych 
powodów bohaterka cały 
czas zachowuje dystans – 
nie nawiązuje bliższych 
znajomości i jeśli tylko jest 
to możliwe unika kontaktu 
z ludźmi.

W  tym samym mia-
steczku mieszka Alex, mło-
dy wdowiec, wychowujący 
dwójkę dzieci Lexie  i Jos-
ha. Alex jest właścicielem 
lokalnego sklepu, w  któ-
rym Katie regularnie robi 
zakupy. Mężczyzna bar-
dzo przeżył śmierć żony. 
Po jej odejściu poświęcił 
się całkowicie dzieciom  

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 
org. SAFE HAVEN

Nicholas Sparks 

i pracy. Za sprawą Katie 
odkrywa, że dwa lata po 
tragedii, dojrzał do tego 
aby spróbować stworzyć 
nowy związek. 

Katie spędza coraz 
więcej czasu z  Alexem 
i  jego dziećmi. Wbrew 
zdrowemu rozsądkowi 
coraz bardziej angażuje 
się w życie rodziny. Mię-
dzy bohaterami rodzą 
się coraz głębsze uczu-
cia. Katie po raz pierwszy 
w życiu czuje się napraw-
dę kochana. Przeszkodą, 
która nie pozwala poczuć 
się jej do końca szczęśli-
wą i  bezpieczną, jest jej 
przeszłość. Alex nie wie, 
że bohaterka, w  obawie 
o  własne życie, uciekła 
od agresywnego męża 
i przebywa w Southport 
pod wymyślonym imie-
niem i nazwiskiem. Męż-
czyzna nie wie również, że 

Kevin, który jest policjan-
tem w Bostonie, nie spo-
cznie dopóki nie znajdzie 
swojej żony.

Erin Tierney, bo tak 
brzmi prawdziwe imię 
i nazwisko głównej boha-
terki, musi podjąć decyzję, 
czy powiedzieć o wszyst-
kim Alexowi i zostać nara-
żając jego rodzinę na nie-
bezpieczeństwo czy po raz 
kolejny po prostu zniknąć 
i szukać innej bezpiecznej 
przystani… 

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE
Propozycje książkowe na tę wiosnę przedstawia Wiktoria Wiśniewska 

Autor: Wiktoria Wiśniewska , dyrektor biura zarządu PBG S.A.

„Bezpieczna Przystań” 
to ciekawie skonstruowa-
ny romans z elementami 
kryminału o  zaskakują-
cym zakończeniu. Myślę, 
że autor książki chciał 
uświadomić nas, czytel-
ników, że uciekając przed 
przeszłością tworzymy 
tylko iluzję poczucia bez-
pieczeństwa, podejmując 
ryzyko i walcząc o swoje 
szczęście tworzymy fun-
dament pod zbudowanie 
przyszłości. 
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ZAGINIONA DZIEWCZYNA 
org. GONE GIRL

Gillian Flynn

„Zaginiona dziewczyna” 
to opowieść o  pozornie 
idealnym małżeństwie, 
pięknej i  inteligentnej 
Amy oraz ambitnego Ni-
cka. Para dziennikarzy 
wiedzie dostatnie życie 
w Nowym Jorku. Wszyst-
ko zmienia się za sprawą 
szalejącego w  Stanach 
kryzysu, w  wyniku któ-
rego oboje tracą pracę. 
Z  tętniącego życiem 
miasta przeprowadzają 
się do małego miasteczka 
w Missouri. On wspólnie 
ze swoją siostrą bliź-
niaczką prowadzi bar, 
ona zajmuje się domem. 
Żadne z nich nie jest za-
dowolone za zmian oraz 
z życia jakie przyszło im 
wieść.

W piątą rocznicę ślu-
bu Amy po prostu znika. 
Policja na miejscu zda-
rzenia, w domu bohate-
rów, zastaje zdemolowa-
ne meble, porozrzucane 
przedmioty i ślady krwi 
w  kuchni. Wszelkie po-
dejrzenia natychmiast 
padają na Nicka. 

Dalsza narracja pro-
wadzona jest dwutoro-
wo – z dwóch punktów 
widzenia. Pierwszym 
narratorem jest Nick, 
który relacjonuje wy-
darzenia na bieżąco, 
głównie to, co dzieje się 
po zaginięciu jego żony. 

Drugą narrację stanowi pa-
miętnik Amy, którego zapi-
sy przybliżają czytelnikowi 
ich wcześniejsze życie – do-
wiadujemy się jak para się 
poznała, jak żyła w Nowym 
Jorku i jak wyglądały ich re-
lacje małżeńskie.

Sposób prowadzenia 
narracji powoduje, że czytel-
nik cały czas ma wrażenie, 
że coś jest nie tak. Z jednej 
strony wszystko wskazu-
je na winę Nicka, który wy-
korzystał pieniądze żony, 
aby otworzyć swój biznes, 
zwiększył jej polisę na życie 
oraz wydaje się zupełnie nie-
wzruszony zaistniałą sytua-
cją, z drugiej strony jednak, 
takie rozwiązanie wydaje się 
zbyt oczywiste. Dodatkowo 
w pewnym momencie czy-
telnik orientuje się, iż nar-
ratorzy nie są zbyt rzetelni. 
Nick w swojej relacji zata-
ja fakty, kłamie, wprowa-
dza ogólne zamieszanie na-
tomiast pamiętnik Amy nie 
koniecznie jest prawdziwy...

„Zaginiona dziewczyna” 
to powieść o niezwykle cie-
kawej fabule i licznych zwro-
tach akcji. Myślę, że książkę 
gatunkowo można określić 
jako thriller psychologiczny, 
który ukazuje nam prawdę 
o ludziach i relacjach mię-
dzy nimi, a także uświada-
mia czytelnika, że intencje, 
które nami kierują rzadko są 
krystalicznie czyste. 

„Zaginiona dziewczyna” to 
powieść o niezwykle ciekawej 
fabule i licznych zwrotach akcji. 
Myślę, że książkę gatunkowo 
można określić jako thriller 
psychologiczny, który ukazuje 
nam prawdę o ludziach 
i relacjach między nimi, a także 
uświadamia czytelnika, że 
intencje, które nami kierują 
rzadko są krystalicznie czyste. 
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Jessie Ware 
TOUGH LOVE

Album „Tough Love” ukazuje się w dwa 
lata po albumie „Devotion”. Syntetycz-
ne smyczki, subtelne gitary, nastrojowe 
chórki – to główne elementy muzyki bry-
tyjskiej wokalistki.

Jak to jest śpiewać o trudnych uczu-
ciach, gdy w życiu osobistym wszystko 
się układa? Rzeczywiście, choć tytuł 

„Tough Love” wskazuje na raczej skompli-
kowane relacje damsko-męskie, własne 
doświadczenia wokalistki temu przeczą. 
Artystka pod koniec sierpnia zeszłego 
roku wyszła za mąż za swoją licealną 
miłość i nic nie wskazuje na to, by wiele 
z jej dotychczasowych piosenek dotyczy-
ło jej samej. Po debiutanckim „Devotion” 
okrzyknięto ją następczynią Sade, po-
równywano z  Alicią Keys. Już wtedy 
bliżej jej było do popu i  soulu aniżeli 
klubowych korzeni. „Tough Love” konty-
nuuje obraną wówczas drogę, do grona 
skojarzeń dorzucając kolejne pseudoni-
my (Adele) oraz gatunki (PBR&B, a więc 
Frank Ocean, The Weekend, Miguel i in-
nych).

Uwielbiam czwarty utwór na płycie – 
„Say You Love Me”. 

PROPOZYCJE MUZYCZNE
Propozycje muzyczne na tę wiosnę przedstawia Asia Perczyńska 

Autor: Asia Perczyńska, Fundacja PBG 

Źródło: ww.zazyjkultury.pl, www.elle.pl, www.empik.com, www.cgm.pl

Po debiutanckim „Devotion” okrzyknięto ją następczynią Sade, 
porównywano z Alicią Keys. Już wtedy bliżej jej było do popu i soulu 
aniżeli klubowych korzeni. „Tough Love” kontynuuje obraną wówczas 
drogę, do grona skojarzeń dorzucając kolejne pseudonimy (Adele) oraz 
gatunki (PBR&B, a więc Frank Ocean, The Weekend, Miguel i innych).
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Broods 
EVERGREEN

Kolejny muzyczny towar eksportowy 
Nowej Zelandii. Zespół Broods tworzy 
rodzeństwo Georgia i Caleb Nottowie. 
Ona śpiewa, on towarzyszy jej w chór-
kach, odpowiada za kompozycję i pro-
dukcję. Ich piosenki to bezpretensjonal-
ny indie pop doprawiony elektroniką. 
Uwagę przykuwa klimat, emocje, syn-
tezatory, głos Georgii, który jest czasem 
tajemniczy, hipnotyczny, balansujący 
na granicy. Na płycie znajdziemy 11 ka-
wałków, które łącznie dają 42 minuty 
muzyki. I to jakiej!!

NOA 
LOVE MEDICINE

Legenda jazzu i zapalona aktywistka. 
Pochodząca z Izraela wokalistka NOA 
wierzy, że piosenki mogą uratować 
świat. Album zachwyca, dodaje ener-
gii, porywa do tańca. Nowe piosenki są 
pełne nadziei, łagodności i delikatności. 
Warto posłuchać, polecam!

Uwagę przykuwa klimat, emocje, syntezatory, głos Georgii, który jest czasem 
tajemniczy, hipnotyczny, balansujący na granicy. Na płycie znajdziemy 
11 kawałków, które łącznie dają 42 minuty muzyki. I to jakiej!!
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Już w  starożytnej Grecji jajko 
było symbolem życia, więc nie 
może go zabraknąć na żadnym 
wielkanocnym stole. Na Śląsku, 
kilka dni przed Wielkanocą, 
gotowano jajka i pięknie przy-
ozdabiano. – W naszym regio-
nie powstawały przepiękne, 
artystyczne pisanki. Zdobienie 
jajek odbywało się głównie me-
todą rytowniczą lub malowa-
no je woskiem. Niektóre młode 
dziewczyny zamieszczały na 
nich nawet krótkie sentencje 
miłosne. Tak ozdobione kraszan-
ki wręczały w poniedziałek, po 
Dyngusie, swoim sympatiom – 
mówi Julita Ćwikła, etnograf 
z raciborskiego muzeum.

Pięknie przygotowane jajka 
trafiały na wielkanocne stoły, 
obok nich znajdowały się ba-
ranki  i kurczaczki z ciasta, mar-
cepanowe króliczki, świąteczne 
baby oraz tradycyjny śląski 
kołacz  z posypką. – Obecnie na 
świątecznych stołach znajdzie-
my jeszcze żur, mazurki, białą 
kiełbasę oraz wiele innych po-
traw, które napłynęły do nas 
z  innych rejonów kraju – pod-
kreśla Julita Ćwikła. – Uroczyste 
śniadanie wielkanocne to zwy-

czaj kultywowany dopiero po II 
wojnie światowej. Tak samo jak 
święcenie pokarmów w Wielką 
Sobotę. Owszem, posiadamy 
materiały świadczące o  tym, 
że w XVII w. w Raciborzu księża 
chodzili po domach święcąc po-
karmy, ale jak to się dokładnie 
odbywało, nie wiemy- dodaje 
etnograf. 

Drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych to na Śląsku nie tylko śmi-
gus dyngus. W Poniedziałek Wiel-
kanocny oblewano wodą panny 
na wydaniu, co miało sprzyjać 
ich płodności i urodzie. Była to 
również kwestia prestiżu i  po-
wodzenia. Dziewczyna, do któ-
rej nie przyszli chłopcy po śmigu-
sie miała powód do smutku. Za 
polanie wodą dziewczyny dzię-
kowały chłopcom wręczając kra-
szanki, na których można było 
znaleźć napisy „Komu ja to jaj-
ko dam, tego ja i w sercu mam” 
lub „podarunek mały, ale miłość 
wielka”. Dziś już nikt nie zastana-
wia się nad tą symboliką, liczy 
się dobra zabawa, ale tradycja 
polewania przetrwała. – W Krzy-
żanowicach już nocą odwiedza 
się domy, polewa mieszkańców, 
ponieważ dyngus miał jeszcze 

WIELKANOC NA ŚLĄSKU  
WCZORAJ I DZIŚ

Śląsk to region bardzo religijny, jednak w przeszłości święta Wielkiejnocy obchodzone były tu bardzo 
skromnie w porównaniu do innych części Polski. Nie zasiadano do świątecznych śniadań w Niedzielę 

Zmartwychwstania, nie święcono też pokarmów, ale na stołach nigdy nie brakowało wielkanocnym baranków 
z ciasta, świątecznej baby, marcepanowych zajączków czy skrobanych jajek. Na Śląsku, jak nigdzie indziej, 

w Wielkanocny Poniedziałek odbywały się procesje konne, w których gospodarze prosili o urodzaj.

Autor: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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jedno znaczenie. Zimna woda 
oznaczała wiosenne oczyszcze-
nie z  brudu, chorób, a  nawet 
grzechu – tłumaczy J. Ćwikła.

Tradycją wyróżniającą Śląsk, 
a dokładnej powiat raciborski 
od pozostałych rejonów Polski, 
są Wielkanocne Procesje Konne. 
Do dziś kultywowane w 4 miej-
scowościach raciborszczyzny: 
Pietrowicach Wielkich, Sudo-
le, Bieńkowicach i  Zawadzie 
Książęcej.  – Obrządek wywo-
dzi się ze średniowiecza, nie-
gdyś szczególnie kultywowany 

w dobrach biskupstwa nyskie-
go. Zasięg tego zwyczaju obej-
mował większość śląskich ziem, 
sięgając aż po Łużyce, gdzie do 
dziś urządzane są takie pro-
cesje. Rolnicy biorący udział 
w procesji wyjeżdżali na pola 
prosić o  urodzaj- wyjaśnia et-
nograf. Procesje zazwyczaj 
rozpoczynają się o godz. 13.00. 
Z  przodu jedzie najlepszy go-
spodarz wioząc figurkę Zmar-
twychwstałego Chrystusa, tuż 
za nim rolnik z Ukrzyżowanym 
Jezusem oraz pozostali jeźdźcy. 
Często w pochodzie biorą udział 
księża w sutannie, komży i nie-
szporniku, a sami jeźdźcy mieli 
na sobie odświętne stroje. Dziś 
procesje te stanowią spektaku-
larne wydarzenie, gromadzące 
tłumnie widzów na trasie prze-
jazdu, nierzadko transmitowa-
ne przez ogólnopolskie media.

Na Śląsku także obecnie re-
ligijne święta obchodzone są ze 
szczególną czcią. Cały Wielki 
Tydzień w wielu domach to czas 
wyjątkowy. – Dla Ślązaków już 
Niedziela Palmowa była świę-
tem. Przygotowywano skromne 
palny z gałązek wierzb i buksz-
panu. Uważano, że palmy mają 
magiczną moc – chronią domy 
przed piorunami – mówi Ju-
lita Ćwikła.  – Po poświeceniu 
palm, niektórzy dawali swoim 
dzieciom do połykania kotki 
bazi, które miały chronić przed 
chorobami gardła. Rolnicy zaś 
robili z nich krzyże, zanosili na 
swoje pola, w ten sposób miały 
uchronić przed nieurodzajem- 
wylicza. Tradycja przynoszenia 
do kościoła palm w  Niedzielę 
Palmową przetrwała do dziś. 
Także wielu gospodarzy, szcze-
gólnie starszych, nadal prakty-
kuje związane z nią obrzędy.

W  Wielki Piątek natomiast, 
mieszkańcy wsi wstawali 
o wschodzie słońca i szli się ob-
mywać do ścieków wodnych. 
Wierzono, że woda w tym dniu 
ma cudowną moc i chroni przed 
chorobami oraz złem. Wieczo-
rem natomiast modlono się w sa-
dach, co nawiązywało do mod-
litwy Pana Jezusa  w  Ogrójcu. 
Żywy jest do dziś zwyczaj cho-
dzenia po wsiach w Wielki Pią-
tek z wielkopostnymi klekotkami. 
W Wielki Czwartek w kościołach 
przestają bić dzwony na znak 
żałoby, dlatego ministranci po-
sługują się kołatkami. W Boru-
cinie koło Raciborza już o godz. 
5.00 rano wychodzą grupy „kła-
paczy”, którzy obchodzą całą 
wieś. Czynność tę powtarzają 
jeszcze kilka razy, w ustalonych 
godzinach w  ciągu Wielkiego 
Piątku. Za udział w  „kłapaniu” 
otrzymują na koniec od miesz-
kańców słodkie podarunki. 

Dla Ślązaków już 
Niedziela Palmowa 
była świętem. 
Przygotowywano 
skromne palny z gałązek 
wierzb i bukszpanu. 
Uważano, że palmy 
mają magiczną moc – 
chronią domy przed 
piorunami

Julita Źwika – etno-
graf z raciborskiego 
muzeum
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Wielki Piątek, szczególnie na 
wsiach, dzień zaczynano od 
obmywania się o wschodzie 
słońca wodą z naturalnych 
zbiorników czyli rzek i jezior. 
Zwyczaj ten pochodził jeszcze 
z tradycji przedchrześcijań-
skiej. Wierzono, że kąpiel 
w wodzie właśnie tego dnia 
będzie chronić przed choro-
bami przez cały rok. Innym 
zwyczajem, było okładanie 
najbliższych witkami wierz-
bowymi, wołając przy tym 

„za boże rany”, co upamięt-
niało biczowanie Chrystusa. 
Potrawa, która w Wielki Pią-
tek dominowała na stołach 
to popularne do dzisiejszego 
dnia pyry z gzikiem czyli da-
nie przygotowane z ziemnia-
ków w mundurkach i białego 
sera rozdrobionego mlekiem.

Pisanki w  Wielkopolsce 
tradycyjnie przygotowywały 
gospodynie i  ich córki. Zwy-
czajem było także barwienie 
jajek np. na czerwono. Wów-
czas takie pisanki przynoszo-
no i zostawiano na wiosnę na 
grobach zmarłych. 

Jak Polska długa i  sze-
roka Wielkanocny Zajączek 
przychodził i  przychodzi 
z  prezentami tylko w  Wiel-
kopolsce. Mało tego, do nie-
których dzieci i w niektórych 
domach dwa razy. Pierwszy 
w Wielką Sobotę rano zosta-
wiając w  specjalnie w  tym 

celu przygotowanych dla 
niego gniazdkach słodycze, 
które potem dzieci zabierały 
ze sobą do Święconki. Przede 
wszystkim były to czekolado-
we jajka, zajączki, cukierki 
i  inne łakocie. Popularny 
był zwyczaj szukania z rana 
w  Niedzielę Wielkanocną 
prezentów, zostawionych 
przez zajączka. Najciekaw-
szą zabawę miały dzieci, dla 
których prezenty zając zo-
stawił nie tylko w domu, ale 
też w ogródku. Tradycja ta 
pojawiła się w XX wieku i zo-
stała zapożyczona z tradycji 
niemieckiej, a przetrwała je-
dynie na ziemiach dawnego 
zaboru pruskiego.

W Lany Poniedziałek nie 
zabrakło oczywiście polewa-
nia się wodą, ale było to moż-
liwe jedynie do południa. Po 
południu kawalerowie prze-
bierali się za bociana, czaplę 
i niedźwiedzia i chodzili po 
domach, śpiewając i tańcząc, 
a  jako zapłatę przyjmowali 
jedzenie. Dorośli ograniczali 
się do skropienia perfumami, 
budząc w ten sposób domow-
ników.

Opracowanie na podstawie:
Andrzeja Brencza z Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kul-
turowej UAM, pt. Wielkopol-
ski rok obrzędowy. Tradycja 
i zmiana.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE 
W WIELKOPOLSCE

Jakie są dawne zwyczaje Wielkanocne popularne w Wielkopolsce, a jakie przetrwały do dzisiaj? 

Autor: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej
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W czasach przedchrześcijańskich jajo to 
symbol życia, błyskawicy, słońca i sił oży-
wionych przyrodą w okresie wiosennym. 
Świat powstał „ab ovo” czyli z jaja. Tak wie-
rzyli Grecy i Hindusi. Persowie twierdzili, 
że świat wykluł się z jaja – białko było słoń-
cem a żółtko księżycem. Są też teorie nie-
dokończone np. według Ukraińców Bóg 
przesłał na ziemię koguta, który zniósł 
jajo. To jest teoria bez dalszych wyjaśnień. 

Jajo było lekiem na różne dolegliwości, 
chroniło przed pożarem, piorunami i zły-
mi duchami, zapewniało urodzaj w polu 
i powodzenie w miłości. Jajo toczone po 
ciele chorego pomagało w zwalczaniu 
choroby, święcone chroniło przed zarazą, 
zakopana pod progiem domu pisanka 
broniła dostępu sił nieczystych i upiorów. 

Były jajka oznaczające symbolikę np. 
Jaja Norymberskie – taki kształt i na-
zwę miały pierwsze zegarki kieszonkowe. 
Jaja Cesarskie zrobione ze złota, ozdo-
bione szlachetnymi kamieniami były 
wykonywane dla rodziny Cara Alek-
sandra II Romanowa przez francuskie-
go złotnika Petera Karla Faberge. Jajo 
Kolumba to zwrot określający proste 
rozwiązanie trudnego problemu.

Legendy i zabobony związane 
z jajkiem.
U nas dzielimy się jajkiem na Wielkanoc. 
Składamy sobie życzenia i wybaczamy 
wzajemne lub doznane urazy. W Wiel-
kiej Brytanii wierzono, że ten kto ukradł 
jajko będzie skazany przez los na nędze 
prze 7 lat za każde skradzione jajko. Nie 
wolno pod żadnym pozorem jajek po-
życzać, gdyż należy to do złego tonu 
i braku elegancji.

Na dalekim wschodzie żyje plemię, 
które spożywając jajka kłania się gdyż 
jajko jest tam obdarzone religijna czcią. 
Po spożyciu klaszczą i śpiewają, gdyż 
uważają, że w jajku jest dusza dająca 
życie. 

I jeszcze na koniec ciekawostka.
Jajo strusia waży 1.5 kg, skorupa ma 

grubość 3 mm, na twardo trzeba gotować 
2 godziny, na miękko 45 minut. Skorupę 
przecina się piłą a nawierca wiertarką 
(wydmuszki). Z jednego jaja jest śniadanie 
dla 8 – 10 osób. 

A co na to wszystko kura?
Wszyscy piszecie o jajach i robicie so-

bie jaja a ja i tak wiem, że byłam pierw-
sza ko ko ko ko ko.

JESZCZE TEGO NIE BYŁO BY  
JAJO KURĄ RZĄDZIŁO

Jajo to symbol radości nadziei i rodzącego się życia. Jajo według pierwotnych ludów 
uformował Bóg. Według filozofów skorupa to ziemia, białko woda a żółtko ogień.

Autor: Ryszard Lewicki, Rylew, Fundacja PBG

W czasach przed-
chrześcijańskich jajo 
to symbol życia, 
błyskawicy, słońca i sił 
ożywionych przyrodą 
w okresie wiosennym. 
Świat powstał „ab ovo” 
czyli z jaja. Tak wierzyli 
Grecy i Hindusi. Perso-
wie twierdzili, że świat 
wykluł się z jaja – białko 
było słońcem a żółtko 
księżycem. Są też teorie 
niedokończone np. 
według Ukraińców Bóg 
przesłał na ziemię kogu-
ta, który zniósł jajo. To 
jest teoria bez dalszych 
wyjaśnień. 
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ŚWIĄTECZNE PRZEPISY

PASZTET WIOSENNY 

Składniki: 
• 2 średnich rozmiarów cukinie
• ½ kg mielonego z indyka
• 1 i ½ szklanki bułki tartej
• ½ szklanki oleju
• 2 cebule
• 3 jajka
• 1 łyżeczka soli, pieprzu, wedety, 

papryki

SZYNKA Z ŻURAWINĄ 

Składniki:
• szynka wieprzowa ok. 1,2 kg
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka sosu sojowego
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 łyżka suszonych pomidorów z czosn-

kiem i bazylią
• 1 pomarańcza
• majeranek
• rozmaryn
• tymianek
• żurawina
• sól i pieprz do smaku

Szynkę myjemy i osuszamy ręcznikiem 
papierowym. Przygotowujemy marynatę 
z miodu, oliwy, sosu sojowego, soku z po-
łowy pomarańczy, suszonych pomidorów 
i majeranku. Szynkę nacinamy przez całą 
długość, w to miejsce wkładamy suszoną 
żurawinę, podczas jej nakładania może-
my pomagać sobie trzonkiem drewnia-

Cukinię utrzeć na tarce, cebulę zmie-
lić w maszynce, dodać mięso, trzy żółt-
ka, bułkę tartą i olej. Białka z jajek ubić 
i na koniec dodać do produktów. Całość 
wymieszać, najlepiej ręką. Doprawić 
przyprawami. Piekarnik rozgrzać do 
180 stopni i piec pasztet przez 1godzine 
i 10 minut. 

Polecam Wiesława Chwiałkowska

MAZUREK 

Składniki:
• ½ kg. mąki (krupczatka lub pszenna)
• ½ szklanki kwaśnej śmietany
• 1 jajo
• 1 łyżka masła
• ½ szklanki cukru
• 1 opakowanie cukru waniliowego
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
• drzem z czarnej porzeczki lub śliwko-

we konfitury o zwartej konsystencji
• bakalie twarde: orzechy, migdały

nej łyżki. Szynkę smarujemy marynatą 
i wkładamy na kilka godzin do lodówki.

Następnie szynkę  wraz z  maryna-
tą wkładamy do blaszki lub do naczynia 
żaroodpornego, obkładamy świeżymi 
ziołami, plastrami pomarańczy i piecze-
my około godziny w 160 – 170 stopniach. 
Następnie podnosimy temp. do 200 stop-
ni i pieczemy jeszcze ok. 15 minut. 

Polecam Wiesława Chwiałkowska
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• bakalie miękkie: żurawina, morele 
suszone, wiórki kokosowe
Zagnieść ciasto z produktów. Rozwał-

kować 2 placki na powierzchnię blaszki. 
Piec 15 – 20 minut w piekarniku nasta-
wionym na 180 stopni. 

Masa kajmakowa do mazurka

Składniki:
• 1 szklanka cukru
• 2 szklanki mleka
• 1 opakowanie cukru waniliowego

Składniki gotować przez ½ godziny. 
Gdy masa będzie gęsta odstawić garnek 
i dodać ½ kostki masła. Rozmieszać, po-
czekać aż wystygnie.

W  zależności jaki chcemy uzyskać 
smak kajmaku dodajemy określone 
składniki:
• czekoladowy  – kostkę ciemnej cze-

kolady
• waniliowy – kostkę białek czekolady 
• kakaowy – 2 łyżki kakao
• kawowy – 1 łyżkę kawy rozpuszczal-

nej. 

Placki smarujemy dżemem, kon-
fiturą lub masą kajmakową i  przy-
ozdabiamy bakaliami według uznania. 
Można stworzyć dwa mazurki lub je-
den podwójny nakładając placki jeden 
na drugi. 

Polecam Joanna Januszewska
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Jak co roku także i w tym, w Dniu Kobiet panowie 
pamiętali o paniach. Były życzenia, goździki a zamiast 
pończoch skarpetki! Wszystko z poczuciem humorem 

i z uśmiechem oraz w pięknych wnętrzach PBG 
Gallery. Obejrzyjcie fotorelację z tego wydarzenia. 

Tekst: Redakcja  

Zdjęcia: Piotr Mierzwa

DZIEŃ KOBIET  
W GRUPIE PBG 

NA WYSOGOTOWIE
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ROZM A I TOŚCI
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Oderwaliśmy się na moment od naszych codziennych obowiązków, by nie 
tylko spotkać się i wymienić walentynkowymi życzeniami, ale także spróbo-
wać sił na zupełnie innym polu. W prezencie walentynkowym, każdy z nas, 
mógł ułożyć orgiami z papieru, oczywiście w kształcie serca. Zamieszczamy 
fotorelację z tego wydarzenia.

WALENTYNKOWE WSPOMNIENIA
CZYLI PĄCZEK I SERDUSZKO

W Tłusty Czwartek w siedzibie głównej naszej firmy w Wysogotowie czekały na nas nie tylko 
pyszne pączki, ale i pyszna zabawa. Punktualnie o 12.00 spotkaliśmy się w firmowej Galerii 

wypełnionej pięknymi, czerwonymi balonami w kształcie serca. Widok był bajeczny…

Tekst: Redakcja  

Zdjęcia: Piotr Mierzwa
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REBUSY
Zwycięzcą konkursy Łamigłówka 
ogłoszonym w poprzednim 
wydaniu jest pan Ryszard 
Skoczny. Nagrodą dla zwycięzcy 
jest porcelanowa filiżanka 
firmy Rosenthal. Gratulujemy 
wygranej!

Na rozwiązania rebusu czekamy do końca kwietnia. 
Prawidłowe odpowiedzi wysyłajcie na adres: 

redakcja@fundacjapbg.pl. Na zwycięzców czekają nagrody.

Autor: Joanna Gościńska, specjalista ds. marketingu, PBG S.A. 

2

1

mailto:redakcja@fundacjapbg.pl
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KONKURS 
FOTOGRAFICZNY!

Zdjęcia pracowników Grupy PBG stały się ozdobą naszych tegorocznych kalendarzy. 
Tematem przewodnim były 4 pory roku. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy nadesłali do nas swoje prace. Kart w kalendarzu jest tylko 12 więc niestety 
nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich zdjęć. W związku z tym planujemy kolejne 
projekty związane z tym tematem. Jesteśmy dumni słysząc słowa pełne uznania dla 
Waszych prac, pochwał za to co robicie tak pięknie, z pasją.

Ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny.
Zdjęcia pojawią się w kalendarzu Grupy PBG na 2016 rok.

Temat NIEBO!
 
To widziane z daleka i z bliska, z okien samolotu. Zachmurzone, 
deszczowe, z jasnymi gromami podczas burzy i to przepełnione 
słońcem. Niebo nocą, gwieździste, z księżycem w pełni. Każde!
 
Czekamy na Wasze prace do końca maja 2015 roku. Pamiętajcie, że 
zdjęcia muszą być w dobrej rozdzielczości! Prosimy o nadsyłanie ich na 
adres mailowy: joanna.perczynska@fundacjapbg.pl
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Utrzymywaliśmy i nadal utrzymujemy 
kontakt listowny ze Stolica Apostolską. 
Co roku wysyłamy i otrzymujemy od 
Papieży świąteczne życzenia. 

Każde święta mają charakter rodzin-
ny, także te Wielkiejnocy. Przy tej okazji 

Ojciec święty Jan Paweł II zawsze pamiętał o nas w modlitwie. Pisał i modlił się jako Papież. Dziś jest 
Świętym i teraz my możemy zanosić do niego nasze modlitwy. 18 maja obchodzi urodziny.

Redakcja 

WIELKANOC

życząc ciepłych rodzinnych świąt za-
mieszczamy list z Watykanu i Modlitwę 
za Rodzinę, którą modlił się Jan Paweł 
II oraz życzenia od biskupa Mieczysła-
wa Mokrzyckiego, niegdyś sekretarza 
Papieża. 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na 
ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda 
ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, 
„narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego stawała się 
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych 
pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku 
dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, 
aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla 
swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa 
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez 
jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej 
Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach 
poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem 
na wieki wieków. 

Amen.
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