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od redakcji
Z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce 179 numer Biuletynu 
Korporacyjnego Grupy PBG. Numer wyjątkowy, przede wszystkim dla-
tego, że trafia po raz pierwszy do  grona nowych Czytelników - Pra-
cowników RAFAKO. Mamy nadzieję, że to pierwsze, wspólne wydanie, 
spotka się z Państwa ciepłym przyjęciem, a lektura dostarczy Państwu 
potrzebnych informacji. Czujemy ciężar ODPOWIEDZIALNOŚCI, która 
jest wiodącym tematem tego numeru i obiecujemy uczynić wszystko, 
by sprostać Państwa oczekiwaniom. 

W naszym, pojawiającym się nieprzerwanie od 16 lat Biuletynie, który 
w 2011 roku został nagrodzony jako Najlepszy Projekt Komunika-
cji Wewnętrznej, znajdą Państwo stałe rubryki: Wiadomości, Nasze 
Realizacje, Nauka, Edukacja, Rozwój. Warto także poświęcić chwilę, 
by zapoznać się z działaniami Grupy PBG w obszarze CSR, czyli 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Wszystkich którzy mają przed sobą Ogniwo po raz pierwszy, in-
formujemy, że niemal wszystkie teksty w Biuletynie są autorstwa 
naszych Koleżanek i Kolegów z Grupy PBG! Podobnie jak fotografie. 
Spójrzcie na nie życzliwym okiem i poszukajcie wśród autorów  swoich 
znajomych. Dołączcie do tego grona, Czekamy na Wasze Teksty pod 
adresem: redakcja@fundacjapbg.pl. Piszcie o swojej pracy i pasjach. 

Niech pojawiający się przy okazji Spotkania Informacyjno-Szkoleniowego 
oraz Świąt Wielkanocnych numer Ogniwa, dostarczy Państwu potrzeb-
nych informacji o Grupie PBG. Informacji z pierwszej ręki.  

Życzymy miłej lektury, a z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
składamy naszym Czytelnikom Najlepsze Życzenia.
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 
18001, Claro podlega całkowitemu recyklingowi. Cer-
tyfikaty PEFC i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem 
podczas produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów 
i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach.
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tak skomplikowanym procesie jakim jest upadłość ogrom-
nej grupy kapitałowej, niezbędny jest czas na zweryfiko-
wanie i sporządzenie listy wierzytelności, policzenie 
i przygotowanie propozycji układowych dla wierzycieli 
oraz opracowanie planu restrukturyzacji. Równolegle 

prowadzone są rozmowy z wierzycielami finansowymi (bankami, towarzy-
stwami ubezpieczeniowymi i obligatariuszami) na temat propozycji układo-
wych dotyczących redukcji zadłużenia oraz sposobu spłaty pozostałej części. 
Obecnie wchodzą one w fazę szczegółowych negocjacji.

Jednym z kluczowych elementów mających wpływ na zawarcie układu 
z wierzycielami jest plan restrukturyzacji, który określa m. in. strategię spół-
ki po zatwierdzeniu układu, w tym sprzedaż zbędnych w nowej strategii ak-

strategia

tywów (spółek, nieruchomości itp.), 
oraz zmiany w organizacji działal-
ności operacyjnej dzięki którym 
możliwe będzie uzyskanie lepszych 
efektów przy niższych kosztach 
funkcjonowania. Na jego podstawie 
wierzyciele oceniają szanse powo-
dzenia układu, którego realizacja 
będzie przecież trwała przez kilka 
następnych lat.

Aktualny harmonogram zakłada 
podpisanie wstępnego porozumie-

Minęło 9 miesięcy od czasu kiedy PBG SA zaczęło funkcjonować jako spółka 
w upadłości układowej. Z jednej strony może powstać niepokój, dlaczego 
jeszcze nie zawarto układu z wierzycielami, z drugiej strony to pokazuje, 
że mimo braku dostępu do finansowania, bez możliwości udziału w przetar-
gach oraz mimo statusu spółki w upadłości, PBG nadal funkcjonuje na rynku, 
realizując kontrakty. Dobrze to świadczy o sytuacji spółki i rentowności 
kontraktów które wykonujemy.

tekst:
paweł Mortas prezes zarządu pbg sa, rafako sa
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nia z wierzycielami finansowymi na 
przełomie marca i kwietnia, a za-
warcie umowy restrukturyzacyjnej 
i głosowanie układu w połowie roku. 

Termin głosowania jednak zależeć 
będzie ostatecznie od procedury 
zatwierdzenia listy wierzytelności 
przez Sąd Upadłościowy.

Jednym z najważniejszych aktu-
alnych priorytetów PBG jest kon-
tynuacja realizowanych kontrak-
tów, zwłaszcza trzech największych 
w segmencie ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Podpisane porozumie-
nie z bankiem PEKAO SA dotyczące 
finansowania kontraktu LMG oraz 
zaawansowane negocjacje z ING 
dotyczące realizacji kontraktu PMG 
Wierzchowice, pozwalają na dokoń-
czenie obu projektów w tym roku. 
Realizowany jest również kontrakt 
na budowę terminala LNG w Świ-
noujściu. Zawarte zostało także po-
rozumienie z BZ WBK w sprawie 
kontynuacji kontraktów dla PERN 
i NATO.

Strategia na lata 2013—2018

Obecna sytuacja Grupy PBG wymu-
siła zmianę strategii, która koncen-
trować się będzie w najbliższych 
latach na działalności w dwóch 
głównych segmentach: 1) energe-

tyce oraz 2) gazie ziemnym i ro-
pie naftowej. Zakończona zostanie 
działalność we wszystkich pozosta-
łych obszarach.

Fundamentem obecnej strate-
gii jest współpraca z RAFAKO, jako 
spółki funkcjonującej na perspekty-
wicznym rynku budownictwa ener-
getycznego. Wygrany kontrakt na 
budowę bloków w Elektrowni Opole, 
instalacji odsiarczania dla elektrow-
ni EDF w Rybniku oraz duża szansa 
na wygranie kontraktu w Jaworznie, 
buduje wielomiliardowy portfel zle-
ceń dla Grupy PBG w najbliższych 
latach. Dlatego celem strategicznym 
obu spółek jest nawiązanie ścisłej 
współpracy na kontraktach oraz 
wzajemne skorzystanie z doświad-
czeń i efektu synergii. RAFAKO ma 
m. in. możliwość wykorzystania do-
świadczenia PBG w realizacji dużych, 
skomplikowanych inwestycji oraz 
potencjału wykonawczego spółek 
z Grupy do realizacji części budow-
lanej, instalacyjnej i konstrukcyjnej.

Jednoczesna realizacja kontrak-
tów w Opolu, Jaworznie i innych 
znaczących w energetyce rodzi duże 

Jednym 
z najważniejszych 
aktualnych 
priorytetów PBG 
jest kontynuacja 
realizowanych 
kontraktów, 
zwłaszcza trzech 
największych 
w segmencie ropy 
naftowej i gazu 
ziemnego.

wyzwania. Dlatego obecna strategia 
przewiduje restrukturyzację obu 
spółek, mającą na celu zacieśnienie 
współpracy operacyjnej przy mak-
symalnym wykorzystaniu efektów 
synergii oraz jednoczesnym obni-
żeniu kosztów stałych dzięki m.in. 
wspólnym strukturom organizacyj-
nym takim jak zakupy, transport, 
administracja, ofertowanie itp.

Status PBG jako spółki w upadłości 
w zasadzie uniemożliwia ubieganie 
się o nowe zamówienia, zwłaszcza 
w ramach ustawy o zamówieniach 
publicznych. Dlatego powołana zo-
stała spółka PBG OIL&GAS, która 
takich ograniczeń nie ma i której 

zadaniem jest ubieganie się o nowe 
kontrakty, w Polsce i zagranicą, przy 
wykorzystaniu referencji posiada-
nych przez spółki z GK PBG, głównie 
w segmencie ropy naftowej i gazu 
ziemnego.

Kolejnym sposobem na pozyski-
wanie zamówień, zwłaszcza o dużej 
wartości, jest nawiązanie współ-
pracy z partnerami strategicznymi, 
łącznie z możliwością zabezpiecze-
nia przez nich wymaganych gwa-
rancji i finansowania. Nawiązanie 
ściślejszej współpracy będzie jednak 
dużo łatwiejsze po zawarciu układu, 
kiedy partner będzie miał pewność, 
że ryzyka związane z upadłością nie 

zagrożą przyszłej kooperacji. Obec-
nie prowadzone są rozmowy z kil-
koma podmiotami z całego świata, 
dotyczące współpracy na poszcze-
gólnych projektach, jak i szerszej 
współpracy kapitałowej. Niewyklu-
czone, że zakończą się one pozyska-
niem inwestora strategicznego dla 
Grupy PBG.

Jednym ze źródeł spłaty zadłu-
żenia będzie sprzedaż aktywów nie 
związanych z nową strategią, w tym 
Strateg Capital oraz nieruchomości. 
Nie wyklucza się także pozyskania 
inwestorów do finansowania po-
szczególnych projektów oraz ich 
kontynuacji, jeśli pozwoli to na 
osiągnięcie wyższej ceny sprzedaży. 
Proces ten dotyczy również projektu 
w Kijowie.

Nowa strategia jest odpowiedzią 
na warunki rynkowe, które dają per-
spektywy funkcjonowania wyłącz-
nie w obszarze energetyki oraz gazu 
ziemnego i ropy naftowej. Jej wdro-
żenie pozwoli na realizacje ukła-
du z wierzycielami i kontynuację 
działalności Grupy PBG oraz rozwój 
w długoterminowej perspektywie.

Fundamentem obecnej strategii jest 
współpraca z RAFAKO, jako spółki 
funkcjonującej na perspektywicznym rynku 
budownictwa energetycznego.
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anu Przewodniczącemu towarzyszył Dyrektor Marketingu 
i Sprzedaży Zagranicznej, Patryk Swizik. Na spotkaniach z naj-
większymi chińskimi koncernami energetycznymi obecny był 
Ambasador RP w Chinach Tadeusz Chomicki oraz Pierwsza 
Sekretarz Ambasady, Jolanta Iwanicka. W spotkaniach brali 

udział także doradcy z firmy Trigon. Przedstawiciele PBG SA odbyli w trakcie 
krótkiej, bo trwającej zaledwie 5 dni, wizyty, dwanaście spotkań. Większość 
z nich to rozmowy z największymi koncernami energetycznymi w Chi-
nach, które albo starają się o kontrakty w Europie albo mają to w planach. 
Pozostałe spotkania odbyły się z bankami i funduszami inwestycyjnymi. 
Rozmowy odbywały się od Pekinu, poprzez Jinan i Szanghaj po Hongkong, 
a ze strony chińskiej brali w nich udział Prezesi, Członkowie Zarządu lub 
Właściciele Firm. Spotkania na takich szczeblach nie byłyby możliwe bez 
zaangażowania polskich służb dyplomatycznych, które wspierają polskich 
przedsiębiorców w kontaktach na tym rynku. Rząd chiński na zaangażowanie 
rodzimych firm na rynku europejskim przeznaczył olbrzymie środki, dlatego 
właśnie od aktywności służb dyplomatycznych poszczególnych krajów zale-
żeć będzie ile zostanie zainwestowane w ich kraju.

 – W zasadzie mogę powiedzieć, że każde z tych spotkań może być obietnicą 
przyszłej współpracy, i to, że z jedną z tych firm byłbym gotów rozpocząć współpracę. 
Przy czym warto wspomnieć, że to wcale nie oznacza, że zamknęlibyśmy sobie tym 

Na przełomie lutego i marca 
Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG, 
założyciel Grupy PBG, Jerzy Wiśniewski 
odbył serię spotkań w Chinach.

tekst:
Jacek Balcer dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

p

Wizyta w

W zasadzie mogę 
powiedzieć, że każde 
z tych spotkań może 
być obietnicą przyszłej 
współpracy. […] Rynek 
zamówień jest tak duży, 
a skala działalności 
Firm z którymi się 
spotykałem tak szeroka, 
że naprawdę jest wiele 
pól do ewentualnej 
współpracy. 

Chinach
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samym drogę do współpracy z innymi. 
Rynek zamówień jest tak duży, a skala 
działalności Firm z którymi się spotyka-
łem tak szeroka, że naprawdę jest wiele 
pól do ewentualnej współpracy. Staram 
się jednak by – podobnie jak rozwijałem 
swoją Firmę – tak i współpracę rozwijać 
w sposób stopniowy. Na razie nie mogę 
podać szczegółów, ale Firma, z którą 
będziemy teraz kontynuować rozmowy 
to gigant, który ma już w swoim port-
folio zakończone sukcesem projekty 
w Unii Europejskiej, zna potencjał na-
szego regionu i dąży do tego, by na nim 
zaistnieć, a przy tym nie ma problemów 
z tym, by to polska firma była liderem 
ewentualnych przyszłych kontraktów. 
Mówiąc krótko – z Chin wróciłem za-
dowolony – oświadczył po powrocie 
z Chin Przewodniczący Rady Nad-
zorczej PBG Jerzy Wiśniewski.

Zasady przyszłej współpracy 
będą wkrótce negocjowane, ale już 
dziś możemy sie cieszyć, że przyszła 

współpraca da szanse na wypeł-
nienie założeń układu z wierzy-
cielami i umożliwi zdobywanie 
nowych kontraktów. I choć chińscy 
rozmówcy wyrażali gotowość zaan-
gażowania w różnych formach, tak-
że poprzez współpracę kapitałową, 
to Przewodniczący Rady Nadzorczej 
PBG Jerzy Wiśniewski po raz kolejny 
oświadczył, że o ile widzi możliwość 
wspólnego powoływania nowych 
podmiotów, to nie ma mowy o ka-
pitałowym zaangażowaniu chiń-
skich Firm np. w RAFAKO.

– Ani z takim pomysłem do Chin 
nie leciałem, ani też nigdzie z nim le-

Na zdjęciu od lewej: Michael Zhang (International Marketing Department, Project Manager), Chen Wei Wei, (Vice President, Investment Banking, 
International Business), Przemysław Schmidt (Vice President, Trigon), Maciej Tyśnicki (Director, Trigon), Tadeusz Chomicki (Ambasador RP 

w Chinach), Zhao Ruolin (Chairman of The Board & President), Jerzy Wiśniewski ( Owner, Chairman of the Supervisory Board), Jolanta Iwanicka 
(First Secretary, Economic Section), Sun Shuyu (General Manager), Lin Zhouming (Office Director to the Board).

cieć nie zamierzam, bo nie ma o tym 
mowy. Wokół RAFAKO budujemy sil-
ną, zdolną konkurować z każdym na 
świecie Grupę Energetyczną, i jeśli 
można gdzieś w Internecie przeczytać, 
że zamierzam sprzedać Chińczykom 
RAFAKO, to podkreślam po raz kolej-
ny, że są to sugestie zupełnie niezgod-
ne z moimi intencjami – stwierdził 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
PBG Jerzy Wiśniewski.

Być może już niedługo będzie-
my mogli podać kolejne szczegóły 
współpracy z nowymi partnerami. 
Jedno jest pewne, możliwości tej 
współpracy są ogromne.

Możemy się cieszyć, że przyszła współpraca 
da szanse na wypełnienie założeń układu 
z wierzycielami i umożliwi zdobywanie nowych 
kontraktów.
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nia 22 marca w War-
szawie odbyło się 
spotkanie władz PBG 
SA z Wierzycielami. 
PBG, na spotkaniu 

reprezentowali: Przewodniczący RN 
PBG SA, Główny Akcjonariusz i zało-
życiel Spółki, Jerzy Wiśniewski, koor-
dynator procesu restrukturyzacji Age-
nor Gawrzyał, Prezesi: Paweł Mortas, 
Tomasz Tomczak i Mariusz Łożyński; 
Dyrektor Mateusz Śmierzchała oraz 
Doradca Zarządu Fedele di Maggio.

Zainteresowanie Wierzycieli naj-
nowszymi propozycjami układo-
wymi, jakie zaprezentowała Spółka 
PBG SA na spotkaniu, było tak duże, 
że trzeba było dostawiać krzesła 
w wypełnionej po brzegi sali. Spo-
tkanie rozpoczął dr Agenor Gawrzy-
ał, który powitał Gości i zapoznał ich 
z programem spotkania, następnie 
głos zabrał Główny Akcjonariusz 

PBG SA

Spółki, jednocześnie Przewodni-
czący Rady Nadzorczej PBG, Jerzy 
Wiśniewski. „Jesteśmy na dobrej 
drodze do zawarcia układu, a przed 
Grupą rysuje się przyszłość, wie-
le sygnałów z rynku i z otoczenia 
Spółki o tym świadczy. Mamy go-
towy i przyjęty przez PBG SA plan 
restrukturyzacji, zapanowaliśmy 
nad zarządzaniem kontraktami 
i walczymy o kolejne, z pewnością 
nie bez sukcesów”. Zapewnił także 
Wierzycieli o swoim osobistym za-
angażowaniu w prace nad zawarciem 
układu i restrukturyzacją Grupy.

Prezes Paweł Mortas odpowia-
dał na pytania związane z negocja-
cjami z Alstomem oraz realizacją 
kontraktu opolskiego. Wierzycielom 
przedstawiono informacje o głów-
nych, realizowanych kontraktach – 
„Spółka posiada zrównoważony 
portfel realizowanych kontrak-

tów oraz planuje pozyskać nowe 
kontrakty, które do 2019 roku 
pozwolą wygenerować przychody 
w wysokości kilkuset mln PLN. 
Skuteczna realizacja obecnego 
portfela kontraktów jest niezbęd-
nym warunkiem realizacji planu 
naprawczego”.

Doradca Zarządu Fedele di 
Maggio, zapoznał Wierzycieli 
z założeniami planu restruktu-
ryzacji. Zakłada on reorganizację 
Grupy Kapitałowej, pozyskanie 
nowych kontraktów, skuteczną 
realizację obecnych, obniżenie 
kosztów operacyjnych oraz zby-
cie zbędnych aktywów. Doradcy 
z PWC zaprezentowali dwa warianty 
docelowej struktury organizacyjnej 
Grupy Kapitałowej, oba zakładają-
ce koncentrację na segmencie ropy 
i gazu oraz energetyce, pozwalające 
na zwiększenie przychodów.

22 marca w Warszawie odbyło się spotkanie władz PBG SA z Wierzycielami. 
Zainteresowanie Wierzycieli najnowszymi propozycjami układowymi, jakie 
zaprezentowała Spółka na spotkaniu, było tak duże, że trzeba było dostawiać  
krzesła w wypełnionej po brzegi sali.

tekst:
Hanna koczorowska specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

d

trójstronne spotkanie
z wierzyCielami
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„To są dobre propozycje”, po-
wiedział na zakończenie spotkania 
Agenor Gawrzyał. „Są to propozy-
cje spójne, jedna propozycja wynika 
z drugiej, praca nad tym dokumen-
tem wymaga pracy nad całością, 
dlatego warto pamiętać, że nie da 
się przerobić jednego elementu bez 
wpływu na kolejny, stąd proszę, by 
Państwo na naszą propozycję spoj-

zakładają inicjatywy restruktu-
ryzacyjne, w tym: dopasowanie 
struktury Grupy do realizowanej 
obecnie strategii koncentracji dzia-
łalności na rynkach gazu ziemnego 
i ropy naftowej oraz energetycznym, 
wyjście z segmentu nieruchomości, 
a także sprzedaż aktywów nie bę-
dących przedmiotem podstawowej 
działalności. Projekt Warunków 
ugody, który oparty jest na naszej 
wcześniejszej propozycji przedsta-
wionej w grudniu w ubiegłym roku, 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
Wierzycieli. Zarząd PBG przewiduje 
w nim spłatę ponad 50% łącznego 
szacunkowego zadłużenia wobec 
Wierzycieli oraz zakończenie okre-
su restrukturyzacji w 2018 roku, przy 
czym niektóre kwoty zadłużenia 
będą spłacane w kolejnych latach 
w celu zwiększenia poziomu spłaty. 
Ponadto, propozycje układowe za-
wierają takie elementy jak: konwer-
sja długu na akcje oraz zadłużenie 
poukładowe.

„Jesteśmy na dobrej drodze do zawarcia 
układu, a przed Grupą rysuje się przyszłość, 
wiele sygnałów z rynku i z otoczenia Spółki 
o tym świadczy. Mamy gotowy i przyjęty przez 
PBG SA plan restrukturyzacji, zapanowaliśmy 
nad zarządzaniem kontraktami i walczymy 
o kolejne, z pewnością nie bez sukcesów”.

rzeli kompleksowo. Teraz mamy czas 
na dyskusje nad propozycjami, ale 
jednocześnie będzie trwała praca nad 
restrukturyzacją Grupy. Czeka nas 
tez przedstawienie wyników rocznych 
PBG i RAFAKO”.

Przyjęty i zatwierdzony przez Za-
rząd i Radę Nadzorczą plan restruk-
turyzacji operacyjnej Spółki oraz 
uaktualnione propozycje układowe, 
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owe bloki elektrow-
ni Opole to sztan-
darowa inwesty-
cja Polskiej Grupy 
Energetycznej – 

największego producenta prądu 
w kraju. W połowie listopada 2011 
r. zarząd PGE Elektrowni Opole SA 
rozstrzygnął przetarg na wybór 
generalnego realizatora inwesty-
cji o historycznej wartość netto 
wynoszącej 9 397 000 000 zł, war-
tość brutto to 11 558 310 000 zł. 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę 
konsorcjum Rafako SA (lider kon-
sorcjum), Polimex-Mostostal SA 
i Mostostal Warszawa SA. Umowę 
została podpisana w lutym 2012 r.

Skarga ClientEarth

Rozpoczęcie prac na budowie nie 
było możliwe w zaplanowanym ter-
minie z powodu skargi ekologów 
z ClientEarth. Fundacja ClientEarth 
działa jak typowa kancelaria prawna 
– zaskarża do sądów decyzje, które 
uznaje za niekorzystne dla środo-

tekst:
katarzyna naczyńska kierownik ds. platformy zakupów grupy pbg

n

Decyzja wSa

Dnia 19 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 
długo oczekiwany i niezwykle istotny dla RAfAko i PGE wyrok w sprawie 
decyzji środowiskowej dla budowy bloków energetycznych w opolu. Skarga 
ekologów została oddalona.

wiska i lobbuje za przepisami, które uznaje za pożyteczne dla przyrody. Jej 
największym przeciwnikiem są elektrownie węglowe, bo emitują dużo CO2, co 
z kolei, zdaniem większości naukowców i ekologów, przyczynia się do global-
nego ocieplenia. Organizacja zaskarżyła do sądu wszystkie decyzje dyrekcji 
ochrony środowiska, które pozwalały na budowę elektrowni zasilanych wę-
glem. W sumie zaskarżyła decyzje pozwalające na budowę siedmiu elektrowni 
lub elektrociepłowni, m.in. w Rybniku, Jaworznie i Opolu właśnie.

Po skardze złożonej przez ekologów z ClientEarth, Wojewódzki Sąd 
Administracyjny uchylił decyzję środowiskową dla inwestycji w Opolu, 
konieczną do rozpoczęcia budowy. Powodem takiego wyroku była źle przy-
gotowana dokumentacja dotycząca instalacji wychwytywania i składowania 
CO2 (tzw. CCS), która jest wymagana przez unijne dyrektywy. Firma PGE Elek-

w sprawie Opola

Kalendarium inwestycji:

trownia Opole złożyła odwołanie od 
decyzji WSA do Naczelnego Sadu 
Administracyjnego. NSA z kolei 2 
października 2012 r. skierował wyrok 
dotyczący wymogów środowiskowych 
dla rozbudowy elektrowni w Opolu do 
ponownego rozpatrzenia przez Sąd 
Wojewódzki. Ostatecznie 19 lutego 
2013 r. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie wydał dłu-
go oczekiwany i niezwykle istotny 
dla Rafako i PGE wyrok w sprawie 
decyzji środowiskowej dla budowy 
bloków energetycznych w Opolu. 
Skarga ekologów została oddalona.

Według analityków kontrakt nadal 
pod znakiem zapytania

Paweł Puchalski z DM BZ WBK oce-
nił na łamach portalu Wirtualny 

trowni Opole, to jednak zauważył, 
że zapewne nie oznacza zakończenia 
sądowych potyczek w tej sprawie. 
Przedstawiciele fundacji ClientEarth 
deklarują, że będą apelować, aż wy-
czerpią się instancje – podkreślił Maj 
na łamach wnp.pl.

W tym kontekście szczególnie 
cieszy zaangażowanie Zarządu 
RAFAKO w niezakończonej wciąż 
potyczce o tak ważny dla całej 
Grupy kontrakt. Przeciwności 
i przeciwników, jak wynika choćby 
z doniesień prasowych jest wielu, 
ale trzymamy kciuki, aby zarówno 
korzystne dla kontraktu wyroki 
sądów, jak i determinacja Inwe-
stora i oczywiście RAFAKO, dopro-
wadziły wreszcie do rozpoczęcia 
długo oczekiwanej Inwestycji.

• 1996 – decyzja o wstrzymaniu budowy bloków nr 5 i 6 

w nowo powstającej Elektrowni Opole

• Styczeń 2009 – wniosek inwestycyjny ws. powrotu do bu-

dowy bloków nr 5 i 6 – przewidywany termin uruchomienia 

nowych instalacji: lata 2014-2015

• 9 czerwca 2009 – decyzja PGE o budowie nowych bloków 

węglowych o mocy 800-900 MW każdy

• 27 lipca 2009 – wniosek Elektrowni Opole do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęcie postepowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach budowy bloków nr 5 i 6

• 8 lipca do 19 grudnia 2010 – sześciokrotne uwagi ws. oceny 

oddziaływania na środowisko do RDOS składają Stowarzy-

szenie Technologii Ekologicznych Silesia, Stowarzyszenie 

Eko Unia, czeski Ekologicky Pravni Servis oraz fundacja 

ClientEarth

• 30 grudnia 2010 – decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska o wydaniu decyzji środowiskowej

• 14 lutego 2011 – odwołania od decyzji RDOS do Generalne-

go Dyrektora Ochrony Środowiska złożone m.in. przez STE 

Silesia i ClientEarth

Nowy Przemysł (wnp.pl), że orze-
czenie sądu – choć korzystne dla 
PGE – nie przyniesie szybkiego roz-
poczęcia budowy. – Zgodnie z naszy-
mi oczekiwaniami, PGE wykorzysta te 
skargi jako pretekst, aby nie rozpo-
czynać budowy bloków w Opolu – nie 
znajdują one ekonomicznego uzasad-
nienia przy bieżących cenach energii 
elektrycznej — Jej opłacalność była 
rozpatrywana przy znacznie wyższych 
cenach energii elektrycznej — wskazał 
analityk.

Przy obecnych cenach energii kwe-
stią dyskusyjną jest rentowność tego 
projektu — stwierdził analityk DM 
BPS. Robert Maj z KBC Securities. 
Choć przyznał, że decyzja WSA jest 
kolejnym krokiem w kierunku rozpo-
częcia budowy dwóch bloków w Elek-

• 16 sierpnia 2011 – decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska podtrzymująca decyzje środowiskowa wydana 

przez RDOS

• 16 września 2011 – skarga ClientEarth do Wojewódzkiego 

Sadu Administracyjnego na decyzje GDOS

• 12 stycznia 2012 – wyrok Wojewódzkiego Sadu Administra-

cyjnego w Warszawie o uchyleniu decyzji środowiskowej

• 15 lutego 2012 – umowa o budowę bloków o wartości 9,4 mld zł 

netto podpisana z konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mo-

stostal Warszawa

• 14 marca 2012 – skarga PGE Elektrowni Opole i GDOS do 

Naczelnego Sadu Administracyjnego na wyrok WSA

• 2 października 2012 – wyrok Naczelnego Sadu Administra-

cyjnego o uchyleniu wyroku WSA i skierowaniu sprawy do 

ponownego rozpatrzenia przez sad I instancji

• 6 lutego 2013 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-

wie odroczył o dwa tygodnie wyrok w sprawie budowy przez 

PGE Bloków w elektrowni Opole.

• 19 lutego 2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-

wie wydał długo oczekiwany i niezwykle istotny dla Grupy 

PBG i firmy PGE wyrok w sprawie decyzji środowiskowej dla 

budowy bloków energetycznych w Opolu.
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ozostałe oferty zosta-
ły odrzucone z powodu 
niespełnienia wymogów 
specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.
Podpisanie kontraktu z konsor-

cjum Rafako zaplanowane jest na 
drugi kwartał 2013 r. Prace przy bu-
dowie jednostki potrwają do 2018 
roku. Na zrealizowanie inwestycji 
zwycięzca przetargu będzie miał 59 
miesięcy od momentu udzielenia 
zamówienia.

wybrane wykonawcą bloku  
w elektrowni Jaworzno iii. 

24 stycznia 2013 r., po trzech miesiącach prac, 
komisja przetargowa, której zadaniem był wy-
bór wykonawcy bloku w Elektrowni Jaworzno III, 
ostatecznie zarekomendowała zarządowi spółki 
TAURoN wytwarzanie wybór oferty konsorcjum 
Rafako SA – Mostostal Warszawa SA  
za 4 399 mln zł netto a 5 411 mln zł brutto.

tekst:
anna przyBylska specjalista ds. analiz w platformie zakupów gk pbg

p

Czekamy na decyzję KIO.

Spółki, których oferty zostały od-
rzucone, złożyły 5 lutego odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO 
nie podjęła jeszcze decyzji w tej 
sprawie.

Jeśli Rafako i Mostostal podpiszą 
umowę na blok w Jaworznie, to bę-
dzie to kolejny duży kontrakt ener-
getyczny zdobyty wspólnie przez te 
spółki.

W ramach konsorcjum, Rafako 
jest w całości odpowiedzialne za wy-
spę kotłową, poza montażem kotła, 

który leży w gestii Mostostalu War-
szawa. W zakresie Rafako w całości 
znajduje się także wyspa turbinowa 
oraz prace dotyczące aparatury kon-
trolnej i pomiarowej.

Natomiast zakres Mostostalu 
przewiduje wszystkie prace bu-
dowlane, a także dostawy i montaż 
konstrukcji stalowych kotłowni oraz 
maszynowni. Mostostal jest rów-
nież odpowiedzialny za chłodnię 
kominową i część elektryczną bloku 
oprócz wyprowadzenia mocy.

RAFAKO

Kalendarium inwestycji:

• Maj 2010 — ogłoszenie przetargu.
• Styczeń 2011 – Tauron Wytwarzanie otrzymał de-

cyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaną 
przez Prezydenta Jaworzna po pozytywnym zaopi-
niowaniu raportu oddziaływania na środowisko 
m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Katowicach.

• 5 września 2011 – Prezydent Jaworzna zezwolił na 
budowę bloku.

• 19 października 2012 – Tauron otwiera koperty 
z ofertami na budowę bloku węglowego w elektrow-
ni Jaworzno. Najniższą cenę zaproponowało chińskie 
konsorcjum firm CNEEC/COVEC.  Siłownię o mocy 
850 MW chcą zbudować za 4,9 mld zł brutto. Kolejna 
oferta — Rafako i Mostostalu Warszawa — jest ponad 
pół miliarda droższa. Reszta konkurencji zażądała ok. 
6 mld zł.
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Kalendarium inwestycji:
Elektrownia Jaworzno — cd. ze strony 13

• 11 stycznia 2013 – Konsorcjum Rafako najbliższe 
wygranej. Oferta została najlepiej przygotowana pod 
względem formalnym. Jako jedyna ze złożonych ofert 
nie posiada błędów, kwalifikujących ją do odrzucenia 
przez inwestora.

• 24 stycznia 2013 – Zarząd Tauron Wytwarzanie, spół-
ki z Grupy Tauron, zaakceptował wynik prac komisji 
przetargowej, której zadaniem był wybór wykonawcy 
bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne 
w Elektrowni Jaworzno III wybrano ofertę konsorcjum 
Rafako SA – Mostostal Warszawa SA (4 399 mln zł 
netto/ 5 411 mln zł brutto).

• 5 lutego 2013 – konsorcja: China National Electric 
Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Gro-
up Co., Ltd oraz SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o., SNC-Lava-
lin Inc. i Hitachi Power Europe GmbH złożyły odwołania 
od wyników przetargu na budowę bloku Elektrowni Ja-
worzno (III) do Krajowej Izby Odwoławczej.

• 19 lutego 2013 – Krajowa Izba Odwoławcza zajęła się 
odwołaniem CNEEC i SNC-Lavalin. Ze względu na po-
ziom skomplikowania sprawy, dalsza część rozprawy, 
która się rozpoczęła przed KIO została odroczona.

marca RAFAKO pod-
pisało kontrakt na 
wymianę elektrofiltru 
bloku nr 8 w Enea Wy-
twarzanie w Kozieni-

cach (dawna Elektrownia Kozieni-
ce). Wartość umowy wynosi 32,43 
mln zł brutto. Oferta RAFAKO była 
jedyną jaka wpłynęła w ogłoszo-
nym przez Enea Wytwarzanie Ko-
zienice przetargu. RAFAKO zostało 
wybrane jako najlepszy oferent 
w przetargu. Przy wyborze najatrak-
cyjniejszej oferty brano pod uwagę 
cenę oraz gwarancję na elektrofiltr. 
– To będzie już kolejne zamówienie 
na elektrofiltr dla Enei. Oprócz tego 
realizujemy kontrakt związany z oda-
zotowaniem spalin w tej elektrowni. 
Praktycznie wszystkie elektrofiltry 
pracujące w kozienickiej elektrow-
ni są nasze — powiedział Krzysztof 
Burek, wiceprezes zarządu i dyrek-
tor ds. handlowych w RAFAKO S.A. 
po otrzymaniu w styczniu informacji 
o wygranym przetargu.

tekst:
piotr karaś dyrektor ds. marketingu, rafako sa

6 6 marca wszedł w życie kon-
trakt na budowę wyspy kotłowej 
dla Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Szczecinie, który 
RAFAKO podpisało 18 grudnia 2012 r. 
z Mostostalem Warszawa. Kontrakt 
ma wartość ponad 227 mln zł. 
W ramach umowy RAFAKO zreali-
zuje całą część technologiczną pro-
jektu, od rusztu spalającego, kocioł, 
poprzez system oczyszczania spalin 
w zakresie odsiarczania, odpylania 
i odazotowania. – To dla nas bardzo 
ważny kontrakt. Choć to nie my wy-
graliśmy przetarg na dostawę całej 
spalarni, będziemy realizować istot-

ną część tej inwestycji, zarówno pod 
względem zakresu prac, jak i samej 
wartości umowy. To pierwszy nasz 
projekt w zakresie utylizacji odpadów 
na tak dużą skalę. Do tej pory ofero-
waliśmy takie rozwiązania, ale ich nie 
realizowaliśmy. Nasze dotychczasowe 
doświadczenie w zakresie spalarni 
odpadów dotyczyły jedynie samych 
kotłów. Dlatego bardzo zależało nam 
na zaistnieniu jako wykonawca kom-
pleksowej części technologicznej, bo 
to jest właśnie istota zakładu utyliza-
cji odpadów — mówi Krzysztof Burek, 
wiceprezes zarządu ds. handlowych 
w RAFAKO S.A.

6 marca RAfAko podpisało kontrakt na wymianę elektrofiltru bloku  
nr 8 w Enea Wytwarzanie w kozienicach. Tego samego dnia wszedł  
w życie kontrakt na budowę wyspy kotłowej dla Zakładu  
Unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie. 

To dla nas bardzo ważny kontrakt. Choć to nie 
my wygraliśmy przetarg na dostawę całej 
spalarni, będziemy realizować istotną część 
tej inwestycji, zarówno pod względem zakresu 
prac, jak i samej wartości umowy. 

Dwa nowe kontrakty

RAFAKO
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półka PBG oil and gas 
Sp. z o.o. została utwo-
rzona aby podjąć dzia-
łalność operacyjną 
w sektorze ropy nafto-

wej i gazu ziemnego. Jej powstanie 
ma ścisły związek ze strategią i re-
alizacją planu restrukturyzacji Grupy 
Kapitałowej PBG.

PBG oil and gas Sp. z o.o. stanowi 
naturalną kontynuację działalno-
ści operacyjnej GK PBG w sektorze 
związanym z obsługą wydobycia 
węglowodorów, kompleksową obsłu-
gą procesów i instalacji ich obróbki, 
uzyskaniem finalnych produktów 
handlowych w postaci paliw węglo-
wodorowych, wykonawstwem insta-
lacji związanych z ich przesyłaniem, 
dystrybucją jak i magazynowaniem, 
czyli w sektorze ropy i gazu ziemnego.

Nasze know-how

Nowa spółka przejmuje wiedzę 
i doświadczenie, know — how, kom-
petencje oraz dobre praktyki, wy-
pracowane przez blisko 20-letnią 
działalność spółek z Grupy PBG 
(głównie PBG SA oraz PBG Techno-

Nowa spółka w Grupie: 

PBG oil and gas Sp. z o.o.

logia Sp. z o.o.). Jednocześnie stanowi kontynuację działalności operacyjnej 
w/w spółek. Powstała na bazie wypracowanych przez lata doświadczeń w za-
rządzaniu i realizacji dużych i skomplikowanych projektów, zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. Dysponuje doświadczoną kadrą, dzięki której może swobod-
nie budować pozycję lidera usługowego i wykonawczego w branży gazowej, 
kompleksowo odpowiadając zarówno za wymagające projekty, jak i zadania 
realizacyjne.

Jakie wartości codziennie są z nami?

Pozostajemy wierni wartościom, które od lat są praktykowane w Grupie. Dla-
czego? Ponieważ Zamawiający przez lata docenili naszą jakość, skuteczność 
i nowoczesność.

Mamy kompetencje

Spółka PBG oil and gas Sp. z o.o. ma kompetencje, by świadczyć usługi w za-
kresie szerokiego spektrum instalacji, takich jak:
• obiekty i instalacje technologiczne związane z wydobyciem, przetwarza-

niem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego,
• infrastruktury do magazynowania paliw, w tym baz paliwowych,
• kompletnych instalacji tłoczni i turbin gazowych,

Skąd się wzięliśmy? Spółka PBG oil and gas Sp. z o.o. została utworzona aby 
podjąć działalność operacyjną w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej. Jej 
powstanie ma ścisły związek ze strategią i realizacją planu restrukturyzacji 
Grupy kapitałowej PBG.

tekst:
toMasz toMczak prezes pbg oil and gas sp. z o.o.

S

Pozostajemy wierni wartościom, które od 
lat są praktykowane w Grupie. Dlaczego? 
Ponieważ Zamawiający przez lata docenili 
naszą jakość, skuteczność i nowoczesność.

Tomasz Tomczak — prezes PBG oil and gas Sp. 

z o.o., wiceprezes Zarządu PBG SA odpowiedzialny 

za obszar wykonawstwa w sektorze gazu 

ziemnego, ropy naftowej i paliw. Związany 

z Grupą PBG od 1997 roku. Absolwent Wydziału 

Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice 

Poznańskiej, Wydziału Wiertnictwa Ropy i Gazu 

na AGH oraz studiów MBA. Współpracownicy 

mówią o nim: „perfekcyjny, skrupulatny, ambitny, 

opanowany, cierpliwy, uprzejmy, słowny, 

wymagający”

• wszelkich związanych z przesy-
łem, dystrybucją lub magazyno-
waniem obiektów kluczowych jak 
stacje redukcyjne, węzły pomiaro-
we, rozdzielnie i mieszalnie gazu,

• prefabrykacji i montażu konstruk-
cji stalowych,

• instalacji LNG (skroplonego gazu 
ziemnego).

Dlaczego nam się uda?

Wiarygodność, uznana przez Kon-
sorcjantów jakość, a także zaufana 
kadra wykwalifikowanych Pracow-
ników, pozwalają nam na realizację 
inwestycji na najwyższym poziomie. 
PBG oil and gas Sp. z o.o. to silny 
i efektywny podmiot w sektorze gazu 
ziemnego i ropy naftowej. Budujemy 
na dobrych praktykach i przećwiczo-
nym w boju zespole!
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ystem ten obejmu-
je wymagania normy 
ISO 9001 (system za-
rządzania jakością), 
ISO 14001 (system za-

rządzania środowiskiem), PN-N 18001 
(system zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy), ISO 3834-2 
(system zarządzania jakością w spa-
walnictwie). Spółka, mając wdrożone 
te systemy, informuje potencjalnych 
inwestorów, iż usługi przez nią świad-
czone cechują się najwyższą jakością, 
z zachowaniem wszystkich przepisów 
prawnych z zakresu ochrony środowi-
ska i bhp.

Pozytywna certyfikacja

Potwierdzeniem poprawnego funk-
cjonowania systemu była pozy-

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych klientów, a także spełniając 
wymagania obecnego rynku, w firmie PBG oil and gas Sp. z o.o. wdrożony 
został zintegrowany system zarządzania. 

tywnie zakończona certyfikacja. 
Została ona przeprowadzona przez 
firmę UDT — CERT w dniu 11 stycz-
nia 2013. PBG oil and gas Sp. z o.o. 
otrzymała certyfikat w zakresie 
wdrażania nowych technologii, pro-
jektowania, budowy, modernizacji, 
remontów, serwisu oraz eksploata-
cji obiektów sieci w branży gazow-
niczej, ropy naftowej, energetycz-
nej i instalacyjnej wraz z układami 
automatyki, sterowania i telemetrii 
i wykonywaniu prac podwodnych.

Dodatkowo firma certyfikowała 
swoje Laboratorium Badań Nie-
niszczących na zgodność z normą 
ISO 17025, poszerzając swój zakres 
działalności odnośnie metod bada-
nia złączy spawanych: magnetycz-
no-proszkową (MP), penetracyjną 

(PT), radiograficzną (RTG), wizualna 
(VT) i ultradźwiękową (UT).

Nowe uprawnienia

PBG oil and gas Sp. o.o. w najbliższym 
czasie będzie starała się o uprawnie-
nia do wytwarzania, modernizacji 
i napraw między innymi rurociągów 
przesyłowych, zbiorników. Uprawnia-
nia te firma postara się otrzymać od 
Urzędu Dozoru Technicznego oraz 
Wojskowego Dozoru Technicznego.

Wspólna praca

Chciałbym podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w pro-
ces certyfikacji. Tylko dzięki naszej 
wspólnej pracy mogliśmy osiągnąć 
w tak krótkim czasie pozytywny wy-
nik audytu certyfikacyjnego.

tekst:
MicHał wassel kierownik działu zapewnienia jakości w pbg oil and gas sp. z o.o.

S

Wymagający Zamawiający daje nam możliwości

dOSKONAleNiA
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ziałania na-
sze prowadzo-
ne są na dwóch 
płaszczyznach. 
Pierwsza z nich, 

oparta o strategię wynikającą ze sta-
tutu, skierowana jest na rzecz spo-
łeczeństwa, a druga płaszczyzna, 
wynikająca ze strategii Grupy PBG, 
skierowana jest na działania wize-
runkowe i CSR czyli społeczną od-
powiedzialność biznesu.

Działalność statutowa

W ramach działalności statutowej 
organizujemy akcje charytatywne 
i dobroczynne oraz sponsorujemy 
projekty w imieniu całej Grupy 
PBG. Biorąc odpowiedzialność za 
wszystkie działania podjęliśmy się 
realizacji długofalowego programu 
Wyrównywania Szans, w ramach 

rola Fundacji w Grupie pBG

którego finansujemy działalność 
Ochronki Jurek z Poznania prowa-
dzonej przez Towarzystwo Przy-
wracania Rodziny i Świetlicy Śro-
dowiskowej w Sieradzu pod Łodzią. 
Każdego roku dzięki naszej pomocy 
kilkadziesiąt dzieci z ubogich rodzin 
z gminy Włocławek może wyjechać 
na wypoczynek wakacyjny. Dbamy, 
aby nasi podopieczni otrzymywali 
świąteczne podarunki i jesteśmy 
otwarci na ich potrzeby. Działamy na 
terenie całej Polski, a zwłaszcza tam, 
gdzie realizujemy kontrakty.

Kontynuujemy działalność po-
wstałej ponad 10 lat temu PBG 
Gallery. Galeria daje szansę mło-
dym, utalentowanym artystom, 
często też naszym pracownikom, na 
pokazanie swoich prac. Nam pozwa-
la na bezpośredni kontakt ze sztu-
ką i obcowanie z nią na co dzień. 

Powołana w 2010 roku Fundacja PBG od początku swojej 
działalności wzięła odpowiedzialność za kreowanie wizerunku 
Grupy PBG, jako budowniczego inwestycji istotnych dla Polski 
i firmy odpowiedzialnej społecznie.

NASzA miSjA

•	 Wspieramy 
osoby, instytucje, 
projekty, 
które w życie 
codzienne 
wnoszą dobro 
i wartości 
ponadczasowe.

• Inspirujemy 
do działania 
i pomagamy 
spełniać 
marzenia.

• Kreujemy 
wizerunek Grupy 
odpowiedzialnej 
społecznie.

tekst:
Joanna MaJtczak  sekretarz / prokurent w fundacji pbg

d

Jesteśmy dla was!

Galeria gości osobowości kultury, 
historyków sztuki, przedstawicie-
li fundacji artystycznych, poetów, 
muzyków, a także przedstawicieli 
władz lokalnych. Prace wystawia-
ne są w siedzibie PBG SA w Wy-
sogotowie, w Skalar Office Center 
(to budynek biurowy w Poznaniu 
o standardach najwyższej klasy A) 
oraz w Galerii Sztuki Współczesnej 
we Włocławku podczas organizowa-
nych w Smólsku plenerów i warszta-
tów sztuki.

Nasze akcje planujemy długo-
falowo i zabiegamy o zaangażowa-
nie pracowników firmy w działania 
społeczne, między innymi w formie 
wolontariatu, czego rezultatem 
jest wzrost motywacji pracowników 
i ich integracja. Fundacja inicjuje, 
a następnie wdraża programy, któ-
re odpowiadają na realne potrzeby 
społeczne i od początku do końca, 

Fundacja PBG odpowiada za jedno-
lity wizerunek spółek z Grupy PBG, 
dlatego wzięła odpowiedzialność za 
zarządzanie CI czyli za System Iden-
tyfikacji Wizualnej wszystkich spółek 
z Grupy PBG. Inaczej mówiąc Funda-
cja wzięła odpowiedzialność za sys-
tem, dzięki któremu spółki komuni-
kują się z otoczeniem czyli klientem, 
czy innym odbiorcą. Efektem naszych 
działań jest większa rozpoznawalność 

Każdego dnia realizujemy z pasją naszą 
misję dla Was i we współpracy w Wami. 
Dziękujemy wszystkim za okazane serce 
i zaangażowanie w nasze akcje. Każda 
pomoc jest ważna…

stara się kompleksowo rozwiązywać 
problem, który zauważyła.

Kreowanie wizerunku, komunikacja, 
integracja

W ramach prowadzonej przez Fun-
dację działalności gwarantujemy re-
alizację wszelkich prac związanych 
z kreowaniem wizerunku, skuteczną 
komunikacją oraz integracją pra-
cowników spółek Grupy PBG.

Sponsorujemy wydarzenia sportowe  Mamy swoją galerię sztuki

Organizujemy pikniki firmowe i…  wycieczki dla Pracowników Grupy PBG
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Działając jako 
Fundacja jesteśmy 
pomostem 
pomiędzy biznesem 
a społeczeństwem. 
Każdego dnia 
realizujemy z pasją 
naszą misję dla Was 
i we współpracy 
w Wami

i wykreowanie konsekwentnego, ujed-
noliconego wizerunku Grupy PBG. 
Spójny i estetyczny system identyfi-
kacji wizualnej oddziałuje pozytywnie 
na kształtowanie tożsamości, wpływa 
na poprawę sposobu postrzegania 
Grupy PBG przez otoczenie.

W zakresie komunikacji jesteśmy 
odpowiedzialni za redagowanie stron 
internetowych i Intranetu (Bvortal), 
przygotowywanie i dystrybucję new-
sletterów. Wydajemy Biuletyn Korpo-
racyjny Ogniwo, w którym na bieżąco 
informujemy o ważnych wydarze-
niach w życiu Grupy PBG. Tworzymy 
materiały wizerunkowe i prowadzimy 
kampanie reklamowe.

Wspieramy kolegów i koleżanki 
z innych działów w ich działaniach 
marketingowych, opracowujemy 
materiały promocyjne i obsługu-
jemy spółki kompleksowo od pomy-
słu do dystrybucji. Dzięki skali na-
szej działalności mamy możliwość 
negocjowania bardzo korzystnych 
cen, co przekłada się bezpośrednio 
na oszczędności dla spółek.

Zajmujemy się też tworzeniem 
dokumentacji fotograficznej i fil-
mowej realizowanych kontraktów, 
które z jednej strony są „portfolio” 
spółek, a z drugiej materiałem edu-
kacyjnym i dokumentem historii 
Grupy PBG.

Mamy wieloletnie doświadczenie 
w organizowaniu spotkań integra-
cyjnych i szkoleniowych. Fundacja 
jest też miejscem, w którym skupiają 
się dobre praktyki poszczególnych 
spółek, możemy się dzielić tą wiedzą 
i kontynuować tradycje.

Działając jako Fundacja jesteśmy 
pomostem pomiędzy biznesem 
a społeczeństwem

Biorąc odpowiedzialność za wszelkie 
działania marketingowo-reklamowe 
Fundacja PBG stała się dla Zarządów 
spółek z Grupy PBG wiarygodnym 
partnerem. Każde zadanie traktuje-
my jako projekt i realizujemy kom-
pleksowo. Poprzez wszystkie nasze 
przedsięwzięcia zarówno wizerun-
kowe jak i charytatywne buduje-

my pozytywny wizerunek Grupy 
odpowiedzialnej społecznie. Zależy 
nam aby rola Fundacji PBG była 
czytelna dla każdego pracownika 
i aby każdy z Was widział w jakiej 
sprawie można do nas zadzwonić 
czy napisać.

Każdego dnia realizujemy 
z pasją naszą misję dla Was i we 
współpracy w Wami

Dziękujemy wszystkim za okaza-
ne serce i zaangażowanie w nasze 
akcje. Każda pomoc jest ważna, 
jedni pomagają słowem bądź czy-
nem, a inni dzielą się wpłacając 
comiesięcznie 10 zł na nasze kon-
to. Jesteśmy otwarci na Wasze pro-
pozycje, piszcie do nas na adres: 
fundacja@fundacjapbg.pl

PS Dlaczego pomagamy?

Bo mamy szczęcie, że mamy pracę 
i mamy świadomość tego, że są lu-
dzie z którymi możemy się podzie-
lić, a dla których los nie był tak 
łaskawy.

Od ponad 10 lat oddajemy krew do Banku Krwi Grupy PBG
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„Tajne przez poufne”

Budujemy dla

NATO

27poznaJeMy się

półka PBG SA kojarzona jest głównie z medialnymi budowami 
stadionów, autostrad i gazoportu Świnoujście. Dotyczy to zarów-
no zwykłych obywateli, jak i pracowników Grupy PBG. O ile każdy 
pracownik PBG SA zna schemat organizacyjny, na którym obok 
wielu innych, powszechnie znanych komórek organizacyjnych 

firmy, widać mały prostokącik z napisem DR-1, o tyle bardzo niewielu 
ludzi w firmie wie, czym ten pion się zajmuje. A zajmuje się realizacją 

budów dla Sił Zbrojnych RP. Szefową pionu jest dyrektor kontraktu 
Monika Labrenz. Zarządza ona dwoma działami:

Dział DKB (dział kierownicy budowy), w którym pracują 
kierownicy budowy:

• Kuba Stojanowski, Marek Żaba

o ile każdy pracownik PBG SA zna schemat organizacyjny, na którym obok 
wielu innych, powszechnie znanych komórek organizacyjnych firmy, widać 
mały prostokącik z napisem DR-1, o tyle bardzo niewielu ludzi w firmie wie, 
czym ten pion się zajmuje. 

tekst:
radosław ocHMański  kierownik robót-asystent projektanta, pbg sa

S Dział DKP (dział koordynacji i pro-
jektowania) w którym pracują:

• Anna Krygier-Szymańska pra-
cownik administracyjny,

• Dawid Kośmider kierownik 
robót,

• Tomasz Kruszona kierownik 
robót,

• Radosław Ochmański,
• Marcin Poznański projektant 

i kierownik budowy,
• Marcin Prusinowski in-

żynier budowy.

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     III  2013
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Osobnym pionem, ściśle współpra-
cującym z pionem DR-1, jest pion 
KTiA (Kancelaria Tajna i Archi-
wum). Pion ten również jest mało 
znany – większość pracowników 
trafia tu tylko przy okazji podpisy-
wania obiegówki. Tymczasem pion 
ten zajmuje się ochroną informacji 
niejawnych, co jest zadaniem nie-
zwykle ważnym, istotnym dla bez-
pieczeństwa narodowego. Szefem 
pionu jest Witold Zalas, który jest 
pełnomocnikiem zarządu ds. ochro-
ny informacji niejawnych. W KTiA 
pracują również: Joanna Trzeciak 
zastępca pełnomocnika ds. ochrony 
informacji niejawnych, oraz Kata-
rzyna Zalas kierownik kancelarii 
niejawnej. Oba piony DR-1 oraz 
KTiA działają w ścisłej symbiozie. 
Jeden pion bez drugiego nie ma ra-
cji bytu.

Inwestycje istotne dla NATO

Parafrazując hasło: „Budujemy 
inwestycje istotne dla Polski i je-
steśmy z tego dumni” można po-
wiedzieć, że pion DR-1 „buduje 
inwestycje Istotne dla NATO 
i jest z tego dumny”, dzięki czemu 
dokłada swoją cegiełkę do istnienia 
firmy i dba o jej dobre imię. Nieste-
ty poufny charakter tych inwestycji 
sprawia, że nie możemy zdradzać 
szczegółów technicznych i tym 
samym pracujemy w ścisłej tajem-
nicy. Dzisiaj jednak, na tyle na ile 
to możliwe, chcielibyśmy przybliżyć 
pracownikom Grupy PBG budowę 
podziemnych zbiorników magazy-
nowych o osi pionowej w Porażynie. 
Jest to największa budowa zbiorni-
kowa z całego pakietu budów dla 
NATO, które prowadzi pion DR-1. 

Od samego początku było wiadomo, 
że budowa ta będzie trudna organi-
zacyjnie.

Trudności organizacyjne

Bazując na licencji włoskiej fir-
my EFFE Construzioni, PBG SA we 
współpracy z Gas&Oil Engineering, 
opracowało projekt techniczny zbior-
ników, który był niezbędny Inwesto-
rowi do uzyskania pozwolenia na 
budowę. Po uzyskaniu tego pozwole-
nia nastąpiło przejęcie od Inwestora 
placu budowy. Od samego początku 
na budowie borykaliśmy się z bra-
kiem prądu i wody, bez których nie 
obejdzie się żadna budowa. Brak me-
diów znacząco opóźnił rozpoczęcie 
inwestycji przekazanie placu budowy 
przez Inwestora nastąpiło 7 grudnia 
2010 r., a rozpoczęcie prac dopiero 9 
marca 2011 r. Od tamtej pory do dnia 
dzisiejszego zaopatrzenie budowy 
w media odbywa się w prowizorycz-
ny, aczkolwiek niezawodny sposób za 
pomocą dużego agregatu prądotwór-
czego oraz studni.

Pozostałości z okresu Zimnej Wojny

Sam plac budowy zlokalizowany jest 
na odludziu w środku lasu, do które-
go nie prowadzi żadna cywilizowana 
droga dojazdowa. Jeszcze trzy lata 
temu teren dzisiejszej inwestycji po-
rastał około 120-letni las mieszany, 
w którym znajdowały się fragmenty 
starych sowieckich instalacji paliwo-
wych. Była to pozostałość z okresu 
Zimnej Wojny i Układu Warszaw-
skiego, na którą składało się ponad 
200 starych radzieckich zbiorników. 
PBG SA na zlecenie Inwestora do-
konało demontażu tych zbiorni-
ków, gdyż stanowiły one zagrożenie 
dla środowiska. W ramach zadania 
dokonaliśmy również wycinki po-
nad 20 hektarów lasu pod wówczas 
przyszłą, a dziś obecną budowę. Przy 
okazji, wycięliśmy również fragment 

Pomimo że jako 
pion DR-1, portfel 
zamówień mamy 
wypełniony na kilka 
lat do przodu, cały 
czas szukamy kolejnych 
zleceń i starujemy 
w przetargach 
organizowanych przez 
instytucje powiązane 
z Siłami Zbrojnymi 
RP. 

lasu stanowiący dzisiejszą drogę do-
jazdową na budowę.

Przetarg ramowy 

Wygrany przez PBG SA przetarg na 
budowę zbiorników magazynowych 
dla NATO jest przetargiem ramo-
wym i obejmuje budowę zbiorników 
w 12 różnych lokalizacjach. Do tej 
pory zrealizowaliśmy budowy na 
terenie wojskowych lotnisk w Mal-
borku, Łasku, i Krzesinach a także 
w lądowych składach paliw w Gar-
dei i wspomnianym już Cybowie. 
Budowa w Porażynie jest już szóstą 
budową tego typu, którą realizuje-
my. W przyszłym roku planujemy 
rozpoczęcie budowy w Powidzu, 
II etapu budowy w Krzesinach oraz 
sieci ppoż. w Gardei. Pomimo że jako 
pion DR-1, portfel zamówień mamy 
wypełniony na kilka lat do przodu, 

cały czas szukamy kolejnych zleceń 
i jak tylko nadarzy się okazja, staru-
jemy w przetargach organizowanych 
przez instytucje powiązane z Siłami 
Zbrojnymi RP. W realizacji naszych 
zadań dzielnie pomaga nam pion 
KTiA, który zajmuje się ochroną in-
formacji niejawnych.

Nie tylko Porażyn

Budowa w Porażynie nie jest na-
szą jedyną budową. Na początku 
października nastąpiła również re-
aktywacja budowy „Modernizacja 
i rozbudowa składu MPS w Gardei”. 
W ramach tej inwestycji zama-
wiający zlecił nam kolejne roboty 
dodatkowe, które maja poprawić 
funkcjonalność modernizowanej 
bazy i dostosować ją do nowych 
przepisów. Termin realizacji zadania 
to 30 kwietnia 2014 r.
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esteśmy jednym z reali-
zatorów, odpowiedzial-
nych za budowę gazo-
portu w Świnoujściu.
W konsorcjum ze spół-

kami Saipem i Techint, spółka PBG 
SA odpowiada za część lądową in-
westycji: budowę zbiorników i urzą-
dzeń na falochronie.

Gazoport w Świnoujściu to naj-
większa, strategiczna inwestycja 

GAzOPORT

dla bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju, z pierwszym terminalem 
skroplonego gazu ziemnego LNG 
w rejonie Bałtyku. Jest realizowana 
w ramach Priorytetu X Bezpieczeń-

Gazoport w Świnoujściu to największa, 
strategiczna inwestycja dla bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju.

w telegraficznym skrócie

tekst:
redakcJa oGniwa

J
stwo energetyczne, w tym dywer-
syfikacja źródeł energii. Stanowi 
element unijnej strategii zbudowa-
nia zintegrowanego systemu prze-
syłowego, tzw. gazowego korytarza 

W rubryce „Nasze realizacje” przedstawiamy 
budowy prowadzone przez GK PBG. W tym 
numerze m.in.: LNG, PMGW, LMG. W kolejnym 
wydaniu Ogniwa zaprezentujemy realizacje 
RAFAKO. 

Północ-Południe. Jej celem jest 
połączenie powstającego terminalu 
LNG w Świnoujściu, przez południo-
wą Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, 
z terminalem Adria LNG w Chorwa-
cji i ewentualnie z gazociągiem Na-
bucco.

Gazoport Świnoujście w liczbach: 

Ogólnie obszar budowy obejmu-
je 40ha części lądowej i portu 
zewnętrznego terminalu o po-
wierzchni 130ha, z nowym falo-

chronem od strony wschodniej. 
Port będzie mógł przyjmować 
gazowce o długości do 315 m i za-
nurzeniu do 12,5 m. Początkową 
zdolność przeładunkową przewi-
duje się na 5 mld m3 gazu rocznie, 
a docelowo 7,5 mld m3. Przekazanie 
do eksploatacji zaplanowano na 
30 czerwca 2014 r.

Kiedy zakończy się budowa 
naszego gazoportu w roku 2014, 
dołączy on do 67 aktualnie funk-
cjonujących na świecie. W Europie 

jest ich 19, w samej Japonii aż 24. 
Najwięcej terminali gazowych, bo 
aż 6 działa w Hiszpanii i to one 
właśnie zapewniają bezpieczeń-
stwo energetyczne tego państwa. 
Nasz gazoport jest nowocze-
snym przedsięwzięciem inżynie-
rii morskiej, wielkim wyzwaniem 
dla energetyki polskiej i jednym 
z ważniejszych elementów re-
alizacji strategii zabezpieczenia 
energetycznego naszego kraju 
na przyszłość.
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ealizowany przez nas 
podetap rozbudowy 
magazynu polega na 
wybudowaniu części 
napowierzchniowej 

instalacji technologicznej (i infra-
struktury towarzyszącej) służącej 
do zatłaczania (w okresie letnim) 
i odbioru (w okresie zimowym) gazu 
ziemnego z podziemnego magazynu 
w celu zwiększenia aktualnej pojem-
ności 3 magazynu do 1,2 mld nm3. 
Projekt PMG Wierzchowice nie tyl-
ko powiększa dostępne pojemności 
magazynowe w naszym kraju, ale 
także pośrednio wraz z innymi in-
westycjami strategicznymi wpływa 
na wzrost bezpieczeństwa energe-
tycznego wszystkich krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej.

PmGW
5 powodów, dla których było warto

Powód 1: Najważniejsi

Najważniejsi są oczywiście ludzie. 
Projekt realizuje niewielki, nie-
spełna trzydziestoosobowy zespół 
z PBG, wspierany przez konsultan-
tów i doradców zewnętrznych. To 
niełatwe zadanie, polegające m.in. 
na koordynacji prac podwykonaw-
ców oraz pięciu konsorcjantów róż-
nych narodowości i, jak się okazuje, 
niejednokrotnie różnej mentalności. 
Silna presja czasu, zwłaszcza wobec 
zaistniałego opóźnienia, piętrzące 
się problemy, kurczący się zespół 
sprawiły, że atmosfera, często na-
pięta i gęsta, ostatecznie okazała 
się motywująca i integrująca. Wy-
pracowaliśmy własne sposoby na 
rozwiązywanie konfliktów, jesteśmy 

dla siebie ważni, lubimy się w pracy 
i po pracy.

Powód 2: Najciekawsze

Najciekawsze momenty to spektaku-
larne dostawy urządzeń na budowę, 
które ze względu na swoje gabaryty 
i wagę wymagały zorganizowania 
specjalnych transportów. Dosta-
wy największych urządzeń jak np.: 
2 kompresory gazu (80 ton każdy), 
turbina parowa (34 tony), generator 
turbiny parowej (35 ton), generator 

Strategicznie rozbudowa PMG Wierzchowice  
jest jednym z najważniejszych elementów poli-
tyki Państwa Polskiego, zakładającej zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski w sektorze 
gazownictwa.

tekst:
karolina szuMińska zastępca dyrektora kontraktu ds. umów, zakupów, kontrolingu i jakości, pbg sa

r
turbiny gazowej (87 ton), turboekspander (42 tony), ge-
nerator turboekspandera (40 ton) odbywały się na prze-
łomie 2009/2010r. Ponadto ze względu na swoją wagę 
kocioł odzysknicowy (340 ton) musiał być podzielony na 
4 moduły umożliwiające przewiezienie tego ogromne-
go urządzenia. Podobna sytuacja podzielenia na części 
transportu ze względu na wagę dotyczyła 4 chłodnic 
gazu (58 ton każda), konstrukcji kondensera (290 ton) 
oraz układu redukcji ciśnienia (133 tony). Największym 
wyzwaniem i tym samym sporym przedsięwzięciem lo-
gistycznym stał się transport turbiny gazowej (65 ton), 
który w głównej mierze odbywał się drogą morską. Do-
datkowo, przewoźnikom przyszło stawić czoła mroź-

Wypracowaliśmy własne 
sposoby na rozwiązywanie 
konfliktów, jesteśmy dla siebie 
ważni, lubimy się w pracy 
i po pracy.
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Najtrudniejsze było 
chyba wszystko. 
Począwszy od 
błyskawicznego 
reagowania na 
zmiany w koncepcji 
realizacji Projektu, 
poprzez konieczność 
elastycznego 
dopasowywania się 
do wymogów życia 
kontraktowego, 
a skończywszy 
na budowaniu 
niezwykle trudnych 
relacji z partnerami 
projektu. […]
Efektywnego 
mierzenia się 
z trudnymi 
sytuacjami i ludźmi 
nie można przewidzieć 
ani zaplanować 
tego trzeba się 
nauczyć, najlepiej 
– choć najtrudniej – 
w codziennej pracy.

Nasz zespół to mała orkiestra jeszcze 
mniejszych ludzi orkiestr, na co dzień 
realizujących jednocześnie kilka tematów, 
mistrzowie w koordynowaniu prac ze 
swojego i nie swojego zakresu.

Budowa

Obecnie Budowa Podziemnego Magazynu 

Gazu znajduje się w fazie rozruchu. Jednym 

z ważniejszych momentów, z których nasz 

zespół może być dumny, jest dokonanie 

w dniu 17 lipca 2012 r. rozruchu linii 

zatłaczania gazu ziemnego do górotworu 

(podziemnego magazynu gazu), osiągając 

tym samym ważny kamień milowy dla 

naszego Projektu. Kolejnym ważnym celem 

będzie uruchomienie trybu odbioru gazu 

z górotworu, dalszej jego obróbki i dostar-

czenia do krajowego systemu gazociągów 

przesyłowych. Do końca projektu pozostało 

ponadto uruchomienie bloku gazowopa-

rowego z odzyskiem ciepła, który będzie 

produkował energię elektryczną i cieplną 

na potrzeby własne PMG Wierzchowice, 

a nadwyżka wytworzonej energii elektrycz-

nej sprzedawana będzie do 

Krajowego Systemu Elek-

troenergetycznego.

Projekt: Podziemny Magazyn gazu (PMG) 

Wierzchowice, etap 3,5 mld nm3, podetap 

1,2 mld nm3.

Wartość inwestycji: 1,09 mld zł netto

Projekt realizowany jest od 19 listopada 

2008 przez konsorcjum w składzie: PBG 

(Lider Konsorcjum), Tecnimont S.p.A., Société 

Française d’Etudes et de Réalisations 

d’Equipements Gaziers „Sofregaz” oraz 

Plynostav Pardubice Holding A.S. Plynostav 

Regulace Plynu A.S.

nej zimie, która utrudniała sposób 
spławienia turbiny Odrą z portu 
w Szczecinie do Wrocławia.

Powód 3: Najtrudniejsze

Najtrudniejsze było chyba wszystko. 
Począwszy od błyskawicznego reago-
wania na zmiany w koncepcji reali-
zacji Projektu, poprzez konieczność 
elastycznego dopasowywania się 
do wymogów życia kontraktowego, 
a skończywszy na budowaniu nie-
zwykle trudnych relacji z partnerami 
projektu. Nie bez znaczenia pozosta-
je fakt, że mamy do czynienia z ludź-
mi różniącymi się od nas i kulturowo 
i mentalnie. To oznacza niejedno-
krotnie skrajnie różne podejście do 
wielu problemów, odmienną ich per-
spektywę, nierzadko zupełnie prze-
ciwstawną wizję ich rozwiązywania. 
Efektywnego mierzenia się z trud-
nymi sytuacjami i ludźmi nie moż-
na przewidzieć ani zaplanować tego 
trzeba się nauczyć, najlepiej – choć 
najtrudniej – w codziennej pracy.

Powód 4: Najcenniejsze

Najcenniejsze bezwarunkowo jest 
zdobyte doświadczenie. Wielość 

i różnorodność tematów, z któ-
rymi przyszło nam się zmierzyć 
wymusiły na członkach zespołu 
konieczność szybkiego przyswaja-
nia wiedzy, zasięgania informacji, 
działania na wielu polach i w kil-
ku branżach. Inżynierowie stali się 
po trochu prawnikami i lingwistami, 
projektanci technikami a ludzie zza 
biurek specjalistami branżowymi. 
Nasz zespół to mała orkiestra jesz-
cze mniejszych ludzi orkiestr, na co 
dzień realizujących jednocześnie 
kilka tematów, mistrzowie w ko-
ordynowaniu prac ze swojego i nie 
swojego zakresu.

Powód 5: Najbardziej 
satysfakcjonujące

To dopiero nastąpi po podpisaniu 
przez Inwestora protokołu odbio-
ru końcowego. Ale tak naprawdę, 
każdy kamień milowy, każdy etap 
to sukces, którego wartość najlepiej 
doceniają jego uczestnicy i budow-
niczy. Na projekcie nic nie przycho-
dzi łatwo, ale kiedy o 21 dostajesz 
smsa, że „zatłaczamy” to rozsyłasz 
go dalej i wtedy naprawdę czujesz, 
że było warto.
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azwa projektu LMG tworzy skrót lite-
rowy i pochodzi od nazw miejscowości 
w pobliżu których powstaje ta inwesty-
cja tj. Lubiatów-Międzychód-Grotów. 
Jest to jedna z najważniejszych gospo-

darczo inwestycji w Polsce w ostatnich latach w tym 
sektorze i jedna z największych. Wartość kontraktu 
to prawie 1,5mld zł. Pierwsze prace związane z realiza-
cją tej inwestycji rozpoczęły się w 2008 roku. Równy rok 
trwało przygotowanie projektu na podstawie którego 
rozpoczęto budowę. Kopalnia, która powstała w sercu 

Puszczy Noteckiej jest jedną z największych tego 
typu obiektów w Polsce śmiało można powiedzieć, 
że z pewnością jest najnowocześniejszym takim 
obiektem!

Ogromna instalacja

W 2012 roku w Polsce wydobyto 480 tys. ton ropy nafto-
wej a po uruchomieniu kopalni LMG planuje się zwięk-
szyć wydobycie do 750 tys. ton! Warto jednak zauważyć, 
że zużycie paliw w Polsce rocznie to ok 25 mln ton, czyli 
krajowe wydobycie pokryje nie więcej niż 3% naszego 

Kopalnia ropy naftowej lmG

Powstająca w sercu Puszczy Noteckiej kopalnia jest jednym z największych 
tego typu obiektów w Polsce i śmiało można powiedzieć, że z pewnością jest 
najnowocześniejszym takim obiektem! 

tekst:
cezary pokrzywniak generalny projektant pbg sa

n

zapotrzebowania. Niemniej nawet 
jak na warunki światowe — LMG jest 
naprawdę ogromna instalacją. Teren 
na którym mieści się tylko i wyłącz-
nie Ośrodek Centralny to ponad 
12 hektarów, porównując — na te-
renie tej kopalni moglibyśmy wybu-
dować dwa i pół Stadionów Narodo-
wych z trybunami, a oprócz Ośrodka 
Centralnego mamy także LPG (pro-
pan-butan), gaz ziemny, kondensat 
i siarkę w postaci płynnej, a także 
inne produkty ubocze jak chociaż-
by wodę separowaną od ropy. Aby 
wszystkie te produkty mogłyby być 
wytwarzane na obiekcie jak chociaż-
by instalacje do usuwania soli z ropy 
naftowej z wykorzystaniem układów 
elektrostatycznych czy instalacje do 
oczyszczania wody z pozostałości 
ropnych z użyciem flotacji.

Bezpieczeństwo

Kopalnia została zaprojektowana 
i wykonana zgodnie z najwyższymi 
standardami bezpieczeństwa, tak od 

strony systemowej automatyki jak 
i zastosowanych materiałów i za-
bezpieczeń mechanicznych. Po raz 
pierwszy obiekt tak kompleksowo 
został zabezpieczony przed skutka-
mi oddziaływania pożaru poprzez 
specjalne zabezpieczanie konstruk-
cji nośnych (gdyby takie zabezpie-
czenia posiadały wieże WTC w 2001 

roku z pewnością nie doszłoby do aż 
takiej tragedii).

Dodatkowo z uwagi na zawartość 
w płynie złożowym siarkowodoru cała 
instalacja jest wykonana jako herme-
tycznie zamknięta (wystarczy tylko 
jeden oddech przy stężeniu siarkowo-
doru w gazie powyżej 1g/m3 aby spo-
wodować śmierć człowieka). Oprócz 
tego, że większość urządzeń w ukła-
dach technologicznych zasilana jest 
gazem ziemnym z własnej produkcji 
to także prąd oraz ciepło wykorzysty-
wane na obiekcie produkowane jest 
na własnej elektrociepłowni. Posiada 
własne studnie głębinowe i układy 
przygotowania wody. Obiekt ten jest 
w pełni zautomatyzowany i praktycz-
nie niezależny do żadnych zewnętrz-
nych czynników.

Wartym zauważenia jest fakt, 
iż Odbiór Techniczny odbył się 
z wynikiem pozytywnym, sukcesem 
zakończono rozruch a termin ukoń-
czenia prac planowany jest przed 
terminem umownym.

Odbiór Techniczny 
odbył się z wynikiem 
pozytywnym, 
sukcesem zakończono 
rozruch a termin 
ukończenia prac 
planowany jest przed 
terminem umownym.
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isją naszej firmy 
jest dążenie do 
tego, by oferować 
klientom techno-
logie przyjazne 

dla ludzi i środowiska. Najwyższa ja-
kość oraz dbałość o każdy szczegół, 
to wyróżniki realizowanych przez 
nas inwestycji. Wierzymy, że dzięki 
naszym kompetencjom i innowa-
cyjnemu podejściu, udaje nam się 
osiągnąć satysfakcję klientów

Realizując każdą inwestycję 
mamy na uwadze indywidualne 
potrzeby i pragnienia klientów. Dla-
tego bardzo starannie dobieramy 
lokalizację naszych inwestycji, które 
wyróżniają się niepowtarzalną i do-
brze komponującą się z otoczeniem 
architekturą. Wszystkie nasze pro-
jekty stanowią harmonijne połącze-
nie piękna i walorów użytkowych.

we	własnym	ogródku!
Poranna kawa

Jakość realizacji i niebanalna architektura, funkcjonalne zapro-
jektowane wnętrza oraz dbałość o środowisko to właśnie wyróżniki 
inwestycji stoworzonych przez PBG Erigo.

tekst:
przeMysław steFanowski dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, pbg erigo

M ECORIA — w zgodzie z naturą

Ecoria to wyjątkowe osiedle, stwo-
rzone z myślą o tych, którzy ce-
nią sobie bliskość przyrody, ciszę 
i spokój, a jednocześnie nie chcą 
rezygnować z udogodnień, jakie 

oferuje centrum miasta. Osiedle 
zlokalizowane jest przy ulicy Karpia, 
w sąsiedztwie Rezerwatu Żurawi-
niec oraz terenów nadwarciańskich, 
które stanowią popularne miej-
sce spacerów i wypoczynku wśród 
mieszkańców północnej części Po-

znania. Poza tym, że osiedle Ecoria 
znajduje się w niedalekiej odległo-
ści od tak atrakcyjnych miejsc jak 
Stary Rynek czy galerie handlowe, 
pozostaje jednocześnie doskona-
łym punktem do szybkiego wyjazdu 
za miasto, m.in. dzięki obwodnicy. 
Z kolei sąsiedztwo rozwiniętych już 
osiedli, zapewnia możliwość ko-
rzystania z pełnej infrastruktury, 
potrzebnej do komfortowego życia 
(punkty usługowe, przedszkola czy 
szkoły).

W funkcjonalnie zaprojekto-
wanych wnętrzach, powstanie 89 
mieszkań o powierzchni od 39,41 
do 84,90 m2. Czteropiętrowe bu-
dynki wyposażone zostaną w windy, 
podziemny garaż i komórki lokator-
skie. W każdym mieszkaniu znajdą 
się jeden lub dwa przestronne ta-
rasy o powierzchni nawet 15 m2., 
które w połączniu z oknami sięga-
jącymi od podłogi aż po sufit, dają 
poczucie otwartej przestrzeni. Do-
datkowo do przeważającej części 
mieszkań parterowych przypisane 
są ogródki o powierzchni sięgającej 
nawet 180 m2. Na terenie osiedla 
znajdzie się plac zabaw dla dzieci, 
a całość dopełni niekonwencjonal-
nie zaaranżowana zieleń ze spe-
cjalnie wydzielonym miejscem do 
spotkań.

Osiedle Ecoria jest próbą zna-
lezienia równowagi pomiędzy tym 
co naturalne i nowoczesne. Dlate-
go w mieszkaniach nie zabraknie 
rozwiązań dbających jednocześnie 

o dobro środowiska naturalnego, jak 
i kieszenie mieszkańców. Chcemy, 
aby osiedle Ecoria stało się synoni-
mem ekologicznego stylu życia, dla-
tego stawiamy na edukację w tym 
zakresie i efektywne rozwiązania 
wspierające koncepcję „zielonego 
osiedla”.

Przewidywany termin oddania 
osiedla Ecoria do użytku przyszłym 
lokatorom to trzeci kwartał 2013 
roku.

Aktualnie na inwestycji Ecoria 
trzynaście mieszkań zostało ob-
jętych promocją „Przybij piątkę” 
czyli 5 tysięcy zł/m2. Dzięki tej 
promocji mieszkanie trzypoko-
jowe można nabyć już za nieco 
ponad 300 tys. zł.

Osiedle Ecoria jest próbą znalezienia 
równowagi pomiędzy tym co naturalne 
i nowoczesne. Chcemy, aby osiedle to stało 
się synonimem ekologicznego stylu życia.

nasze realizacJe



40 41nasze realizacJenasze realizacJe

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     III  2013III  2013    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

Quadro House — włoski styl

Na kompleks Quadro House składa-
ją się dwa zespoły trzypiętrowych 
budynków, spojone obszernym ta-
rasem i tworzące czworobok. Wy-
różnikiem inwestycji jest jakość 
realizacji i niebanalna architektura, 
która przywodzi na myśl projekty 
włoskich architektów. Zabudowa 
Quadro House odzwierciedla cechy 
charakterystyczne dla tego kraju: 
spontaniczność, otwartość na ludzi 
i życzliwość. Liczne tarasy, pomosty 
oraz wiszące ogrody pozwolą miesz-
kańcom poczuć się jak na wakacjach 
w słonecznej Italii.

Wyróżnikiem inwestycji jest jakość realizacji 
i niebanalna architektura, która przywodzi 
na myśl projekty włoskich architektów. 
Zabudowa Quadro House odzwierciedla 
cechy charakterystyczne dla tego kraju: 
spontaniczność, otwartość na ludzi 
i życzliwość. Liczne tarasy, pomosty oraz 
wiszące ogrody pozwolą mieszkańcom poczuć 
się jak na wakacjach w słonecznej Italii.

Ponadto, jasne i klimatyczne miesz-
kania, wyjątkowo wysokie, bo aż na 
3 m, dają nieograniczone możliwości 
stworzenia niepowtarzalnych aranża-
cji. Mieszkania na parterze mają swoją 
prywatną przestrzeń w postaci ogród-
ków, a lokale na pozostałych kondy-
gnacjach przestronne tarasy i loggia 
pomiędzy budynkami. Do każdego 
mieszkania można też dokupić miej-
sce postojowe w hali garażowej oraz 
komórkę lokatorską. Dodatkowo po-
czucie komfortu i intymności, zapew-
nia odpowiednia lokalizacja w miesz-
kaniu strefy dziennej i nocnej. Dla 
bezpieczeństwa mieszkańców osiedle 
jest ogrodzone oraz monitorowane.

Atutem Quadro House jest także 
lokalizacja. Z jednej strony gwarantuje 
dobry dojazd do centrum komunikacją 
miejską, z drugiej — nie trzeba opusz-
czać miasta, by korzystać z uroków 
zieleni. Osiedle znajduje się w pobliżu 
zielonych płuc Poznania, czyli Lasku 
Marcelińskiego. To idealne miejsce na 
spacery i wycieczki rowerowe.

Najmniejszy z dostępnych lo-
kali to mieszkanie jednopokojowe 
o powierzchni 41 m2, natomiast naj-
większe to trzypokojowe — dwupo-
ziomowe mieszkanie o powierzch-
ni 87,05 m2. Mieszkania są gotowe 
do odbioru.

Dzięki przewidzianym promo-
cjom na mieszkania parterowe, 
klienci mogą stać się właścicie-
lami apartamentu z własnym 
ogródkiem już od 5 500 zł/m2.

Jasne i klimatyczne 
mieszkania dają 
nieograniczone 
możliwości stworzenia 
niepowtarzalnych 
aranżacji.
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łowo „blok” kojarzy się z czymś prostym, 
regularnym, nieskomplikowanym. Nic bar-
dziej mylnego. Wyjaśnijmy sobie zatem, 
co to jest blok energetyczny i jak poważną 
inwestycją jest jego budowa. Blok to część 

elektrowni. Elektrownie mogą być jednak bardzo różne 
i nie zawsze są zbudowane z bloków. Elektrownią może 
być przydomowy generator z silnikiem diesla czy maszt 
z turbiną wiatrową, można mieć prąd z ogniw wodoro-
wych czy małych hydroelektrowni. Moce takich źródeł 
prądu sięgają kilku, kilkudziesięciu kilowatów, rzadziej 
kilku megawatów. Jeśli jednak chodzi o energetykę za-

wodową czyli firmy, które produkują wyłącznie prąd 
i z tego żyją, to tutaj moc takich elektrowni waha się od 
kilkuset do kilku tysięcy megawatów.

Takie moce można osiągnąć generując energię z pa-
liw kopalnych, w blokach jądrowych lub w potężnych 
elektrowniach wodnych. W naszym kraju mamy do 
czynienia tylko z tymi pierwszymi. W elektrowniach 
cieplnych opalanych paliwami kopalnymi czyli węglem, 
olejem lub gazem energia chemiczna paliwa zamieniana 
jest w kotłach energetycznych na energię pary zwaną 
entalpią, która z kolei zamieniana jest w energię me-
chaniczną w turbinie parowej. Turbina parowa napędza 

Jak jest zbudowany i jak się go buduje?

Przed RAfAko z Grupy PBG budowa bloków energetycznych w opolu — 
największe wyzwanie, z jakim spółka miała dotąd do czynienia. Dla tych 
wszystkich, którzy na co dzień nie pracują w obszarze wykonawstwa, ale 
chcą wiedzieć co Nas czeka, powstał ten artykuł. Zapraszamy do lektury!

tekst:
piotr karaś dyrektor biura marketingu, rafako sa

S

BlOK 
eNeRGeTyczNy 
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generator, gdzie energia mechanicz-
na zamienia się w produkt końcowy 
czyli energię elektryczną.

Produkcja energii w tego typu 
elektrowniach może być realizowa-
na w układzie kolektorowym i blo-
kowym. W pierwszym przypadku 
wszystkie kotły produkują parę 
kierowaną do wspólnego kolektora, 
z którego następnie kierowana jest 
ona do poszczególnych turbin lub 
turbiny. To rzadki już system i stoso-
wany w elektrowniach o mniejszych 
mocach lub elektrociepłowniach, 
czyli zakładach produkujących za-
równo prąd elektryczny, jak i cie-
pło systemowe. Warto tutaj dodać, 
że wytwarzanie tych dwóch pro-
duktów nazywane produkcją ener-
gii w skojarzeniu jest dużo bardziej 
efektywne i opłacalne niż produkcja 
samego prądu. Warunkiem jest jed-
nak odbiór takiego ciepła, najczę-
ściej więc taką produkcję realizuje 
się głownie w sezonie grzewczym.

Elektrownia w układzie blokowym

Wracając do organizacji produkcji 
energii elektrycznej i do naszego 
„bloku”, w elektrowniach cieplnych 
drugim układem, dużo bardziej po-
wszechnym, jest układ blokowy, 
gdzie każdy kocioł dostarcza parę 
swojemu zespołowi turbiny i gene-
ratora. Innymi słowy mówiąc, elek-
trownia taka składa się z bloków, 
które z kolei składają się z kotła, 
turbiny parowej i generatora, z któ-
rego energia jest wyprowadzana do 
sieci. Ważnym elementem elektrow-
ni cieplnych opalanych węglem jest 
oczywiście instalacja oczyszczania 
spalin oraz tzw. układ nawęglania 
czyli system zasilania kotła pali-
wem. Te systemy niekoniecznie jed-
nak muszą służyć jednemu blokowi. 
Przy mniejszych mocach jedna in-
stalacja odsiarczania spalin może 
obsługiwać kilka kotłów, instalacje 
takie mogą też pracować w układzie 
kolektorowym czyli wymiennie ob-

sługiwać różne kotły w zależności 
od potrzeb.

Podsumowując, blok energe-
tyczny to zespół urządzeń, w tym: 
zasobniki węgla, młyny węglowe, 
wentylatory młynowe, podajniki 
węgla, wentylatory podmuchu, ko-
cioł, wentylatory spalin, instalacje 
odsiarczania spalin, komin, turbo-
zespół (turbina-generator), układ 
wyprowadzenia mocy. Wspomaga go 
niezbędna infrastruktura czyli ukła-
dy paliwowe (nawęglanie), instala-
cje olejowe, transport i składowa-
nie produktów spalania, instalacja 
uzdatniania wody, instalacja oczysz-
czania kondensatu, oczyszczalnie 
ścieków, układy zasilania elektrowni 
w energię elektryczną, układy auto-
matyki, sieci informatyczne, układy 
wyprowadzenia energii elektrycznej, 
instalacje p.poż i inne

Zadajmy sobie nie tylko pytanie 
jak taki blok jest zbudowany, ale jak 
się go buduje. Oczywiście, istnieją 

też inne technologie kotłów opala-
nych węglem, takie jak fluidalne czy 
rusztowe. Może powiemy coś o nich 
przy innej okazji, tutaj za przykład 
bloku energetyczny posłuży nam 
blok opalany pyłem węglowym. 
Przy każdym elemencie elektrowni 
powiemy też kilka słów o tym, jak 
taki element się buduje.

Od paliwa wszystko się zaczyna

Jak już wspomniano, wszystko zaczy-
na się od paliwa. Jeśli jest to węgiel 
brunatny, ekonomicznie uzasadnio-
ne jest budowanie takiej elektrow-
ni przy kopalni węgla. Transport 
bowiem niskokalorycznego węgla 
brunatnego na duże odległości jest 
nieopłacalny. Węgiel taki dostarcza 
się więc do elektrowni taśmociąga-
mi prosto z kopalni. Węgiel kamien-
ny transportowany jest koleją. Każda 
elektrownia węglowa musi posiadać 
plac, na którym taki węgiel jest skła-
dowany. Składowanie węgla jest nie-
zbędne z punktu widzenia ciągłości 
pracy elektrowni. W razie bowiem 
zakłócenia dostaw węgla, elektrow-
nia ma określony bufor pozwalający 
jej na kilka tygodni pracy. Mamy więc 
pierwszy ważny element elektrowni 
węglowej — skład węgla. Budowa pla-
cu węglowego wchodzi w skład prac 
ogólnobudowlanych i realizowana 
jest przez firm budowlane. Plac taki 
musi być odpowiedniej wielkości, aby 
obsłużyć wszystkie planowane kotły 
ze wspomnianym odpowiednim za-
pasem. Dodatkowo musi też po-
siadać system rozładunku wa-
gonów, zapewniać możliwość 
mieszania węgla, jego 
transportu do bunkrów 
węglowych, posiadać 
wszelkie zabezpieczenia 
przeciwwybuchowe i po-
żarowe, odpowiedni drenaż itd.

Drugim w kolejności technolo-
gicznej elementem są bunkry węglo-

we, czyli ogromne zbiorniki na wę-
giel, które są na bieżąco napełniane 
węglem i z których węgiel przeno-
śnikami węglowymi przekazywany 
jest do instalacji młynowej. W mły-
nach węgiel jest mielony i suszony 
gorącym powietrzem a następnie 
zabierany przez to powietrze i w for-
mie mieszanki pyłowo-powietrznej 
transportowany do palników kotła. 
Instalacja młynowa to część tzw. in-
stalacji przykotłowej. Ilość młynów 
zależy od ilości spalanego paliwa, 
ilości palników oraz zapasu bezpie-
czeństwa. Zazwyczaj jeden młyn jest 
rezerwowy, inaczej nadmiarowy tzn. 
że np. przy ośmiu młynach pracuje 
tylko siedem, tak aby zawsze można 
było jeden naprawiać bez zmniej-
szania mocy kotła. Poszczególne 
młyny połączone są z różnymi gru-
pami palników również z uwagi na 
to, aby każda grupa mogła pracować, 
nawet gdy któryś z poziomów jej 
palników jest wyłączony z powodu 
remontu młyna zasilającego ten 
poziom. Młyny węglowe produko-
wane są przez specjalistyczne firmy 
np. firmę FPM z Mikołowa należącą 
do Grupy RAFAKO. Rodzaj, wielkość 
i ilość młynów dobierane są przez 
projektanta koła. Powietrze nie-
zbędne do spalania węgla doprowa-
dzane jest do kotła w różny sposób. 

Jego ilość jest ściśle określona, tak 
aby spalanie było optymalne. Tzw. 

powietrze pierwotne doprowadzo-
ne jest wraz z paliwem poprzez pal-
niki. Powietrze wtórne dostarczane 
jest poprzez specjalne dysze i służy 
do dopalenia resztek niespalonego 
paliwa. Ilość powietrza do spalania 
związana jest ze stechiometrią czyli 
zapewnieniem odpowiedniej ilości 
tlenu na potrzeby reakcji utleniania 
pierwiastków palnych zawartych 
w paliwie. Sposób jego dozowania 
służy odpowiedniej dystrybucji 
ciepła oraz zapewnieniu atmosfe-
ry, w której powstaje jak najmniej 
tlenków azotu.

Kocioł — serce bloku

W ten sposób doszliśmy do kotła. 
Kotły to urządzenia, w których spala 
się paliwo i otrzymuje w efekcie go-
rącą wodę lub parę. Tak więc w kotle 
następuje spalanie naszego węgla 
w powietrzu i przekazywanie po-
wstałego w wyniku tego spalania cie-
pła wodzie i parze płynącej w rurach 
umieszczonych w ścianach kotła oraz 
w formie pęczków rur. Prześledźmy 
na początek, co dzieje się dalej ze 
spalinami. Spaliny schładzają się 
na poszczególnych powierzchniach 
ogrzewalnych kotła i opuszczają 
kocioł. Przekazują one ciepło rurom 
kotła poprzez konwekcję czyli omy-
wanie powierzchni rur oraz poprzez 
promieniowanie. Te powierzchnie 
to podgrzewacz wody, parownik, 
przegrzewacze pary oraz podgrze-
wacz powietrza. I tutaj dochodzimy 

do zagadnienia obiegu wody 
i pary w kotle. Tak jak pod 
względem rodzaju paleni-

ska kotły dzielimy na 
palnikowe, fluidalne, 
rusztowe, tak pod 
względem czynnika 
ogrzewanego dzie-

limy je na wodne i pa-
rowe. Wodne produkują gorącą wodę 
na potrzeby technologiczne zakła-
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dów lub sieci ciepłowniczych. Kotły 
parowe dzielimy na kotły z natural-
nym obiegiem pary, ze wspomaga-
nym obiegiem pary oraz przepływo-
we. Przepływowe z kolei dzielimy na 
kotły na pod- i nadkrytyczne parame-
try pary. W gruncie rzeczy, pomijając 
instalację paleniskową, kocioł to taki 
duży i skomplikowany wymiennik 
ciepła. Najprościej jest omówić prze-
pływ czynnika ogrzewanego na przy-
kładzie kotła z naturalną cyrkulacją. 
Do kotła dopływa woda zasilająca 
z obiegu elektrowni. Woda ta jest 
podgrzewana w pęczkach rur pod-
grzewacza wody umieszczonych jako 
końcowe powierzchnie ogrzewalne 
kotła (za nimi jest już tylko podgrze-
wacz powietrza). Podgrzana woda 
przechodzi poprzez walczak zwa-
ny sercem kotła do rur parownika, 
w którym następuje odparowywanie 
wody. Ta mieszanka częściowo odpa-
rowanej wody i pary idzie ponownie 
do walczaka, który separuje wodę 
od pary, woda opada z powrotem do 
parownika (stąd nazwa naturalna 
cyrkulacja) a para jest kierowana na 
stopnie przegrzewacza pary. Z ostat-
niego stopnie przegrzewacza para 
idzie na turbinę. Na dokładny opis 
tego procesu, w tym regulacji tempe-
ratury pary, budowę poszczególnych 
powierzchni, czy też zagadnienie 
wtórnego przegrzewu pary nie ma tu-
taj miejsca. Podsumowując, płomień 

i spaliny powstałe wskutek spalania 
paliwa podgrzewają, odparowują 
i przegrzewają parę do parametrów 
wymaganych przez turbinę.

To w jaki sposób realizowane jest 
spalanie w kotle, jak spaliny prze-
kazują ciepło wodzie i parze, jak 
realizowany jest obieg pary i wody, 
jak odbierany jest popiół, jak ogrze-
wane jest powietrze do spalania, 
to wszystko stanowi wiedzę firm 
projektujących kotły. Mając zało-
żoną ilość i parametry pary, dane 
paliwa oraz wytyczne dotyczące 
technologii, projektanci obliczają 
i projektują kocioł tak, aby był on jak 
najbardziej sprawny, niezawodny, 
elastyczny, przyjazny w obsłudze. 
Obliczenia obejmują przede wszyst-
kim procesy cieplne zachodzące 
w kotle, czyli ilość ciepła generowa-
ną w palnikach, odbiór tego ciepła 
poprzez promieniowanie, konwekcję 
i przewodzenie przez wodę i parę 
a także regulację temperatury tej 
pary i wiele innych zagadnień. Do 
tego dochodzą obliczenia wytrzyma-
łościowe konstrukcji nośnych i ele-
mentów ciśnieniowych, obliczenia 
oporów przepływu po stronie spalin 
i wody, dobór pomp i wentylatorów. 
Projektant musi w procesie konstru-
owania poszczególnych elementów 
kotła uwzględniać wszystkie insta-
lacje towarzyszące, miejsca umiesz-
czenia elementów pomiarowych 

i sterujących, przejścia rurociągów, 
podejścia dla obsługi, sekwencje 
montażowe, izolację i mnóstwo in-
nych aspektów. Tworzony jest pro-
jekt wstępny, który następnie służy 
do wykonania dokumentacji szcze-
gółowej, warsztatowej, montażowej 
i rozruchowej. RAFAKO należy do 
tych firm, które oprócz projektowa-
nia kotłów fizycznie je produkują, 
dzięki temu projekt szczegółowy jest 
na bieżąco konsultowany z główny-
mi projektantami kotła, z kolei tech-
nolodzy mogą wnosić swoje uwagi 
do dokumentacji warsztatowej i uzy-
skiwać bardzo szybko odpowiedź. 
Projektowanie kotłów pod własną 
produkcję jest sytuacją idealną. Na 
warsztacie produkowane są po-
szczególne elementy kotłów, które 
montowane są w całość na budowie. 
Tutaj do gry wchodzą specjalistycz-
ne firmy montażowe, które pod nad-
zorem projektowym firmy kotłowej 
realizują montaż kotła.

W trosce o środowisko naturalne

Spaliny opuszczające kocioł muszą 
zostać oczyszczone ze szkodliwych 
substancji. Wyróżniamy trzy główne 
zanieczyszczenia: pył, tlenki azotu 
i tlenki siarki. Najbardziej efektyw-
nym sposobem usuwania tlenków 
azotu we współczesnych dużych ko-
tłach węglowych jest redukcja tych 
tlenków metodą katalityczną. Kata-
lizatory te umieszcza się na drodze 
spalin jeszcze w obrębie kotła w od-
powiednim z uwagi na temperaturę 
spalin (300 — 400°C) miejscu. Przed 
katalizatorem wtryskuje się wodę 
amoniakalną, amoniak lub mocznik, 
który w katalizatorze reaguje z tlen-
kami azotu w spalinach redukując 
ponad 90% tych tlenków. W wyniku 
tych reakcji powstaje wolny azot 
i para wodna. Metoda katalityczna 
(SCR) jest uznana za najlepszą do-
stępną technologię dla dużych ko-

Po wyjściu z kotła spaliny przechodzą 
przez elektrofiltr, w którym są oczyszczane 
z cząstek stałych w sposób niemal doskonały. 
Współczesne elektrofiltry oferowane przez 
RAFAKO są w stanie zredukować ilość 
pyłów do wielkości śladowych. 

tłów i dlatego RAFAKO posiada tę 
technologię w swojej ofercie.

Po wyjściu z kotła spaliny prze-
chodzą przez elektrofiltr, w którym 
są oczyszczane z cząstek stałych 
w sposób niemal doskonały. Współ-
czesne elektrofiltry oferowane przez 
RAFAKO są w stanie zredukować 
ilość pyłów do wielkości ślado-
wych. Stężenie pyłu wzbudzanego 
na chodniku przez nogawki spodni 
jest większe od stężenia pyłu w spa-
linach wychodzących z elektrow-
ni zaopatrzonych w elektrofiltry 
z pszczyńskiego oddziału RAFAKO. 
Elektrofiltry projektuje się właśnie 
w Pszczynie, a jego elementy produ-
kuje w pobliskiej hali w Wyrach rów-
nież należącej do RAFAKO. Montaż 
elektrofiltru następuje na budowie. 
Dodać jeszcze należy, że oprócz pyłu 
wychwytywanego w elektrofiltrach 
(ewentualnie w filtrach workowych, 
bo takie też się stosuje), popiół od-
prowadzany jest również z samego 
kotła, z lejów umieszczonych pod 
komorą spalania i pod drugim cią-
giem kotła.

Kolejnym krokiem jest oczyszcze-
nie spalin z tlenków siarki. Jeśli mó-
wimy o dużych blokach opalanych 
węglem polskim, to w grę wchodzi 
wyłącznie mokra wapienna meto-
da odsiarczania spalin, znajdująca 
się w portfolio RAFAKO. Instalacja 
odsiarczania spalin to prawdziwa 
fabryka, choć sam proces chemicz-
ny jest prosty. Spaliny przechodzą 
przez absorber, w którym przemy-
wane są zawiesiną mleczka kamie-
nia wapiennego rozpylaną w formie 
mgły. W wyniku reakcji tlenków 
siarki a kamieniem wapiennym po-
wstaje uwodniony gips. Skuteczność 
odsiarczania dochodzi do 98%, choć 
osiąganie ekstremalnych sprawności 
odsiarczania wiąże się ze sporym 
zużyciem sorbentu i energii. Należy 
więc dobrać optymalny poziom od-
siarczania wymagany przez klien-
ta a zależny od zawartości siarki 
w paliwie i dopuszczalnego poziomu 
emisji dla danego obiektu. Dodać 
jeszcze można, że oprócz tlenków 
siarki, w absorberze usuwanych jest 
wiele innych szkodliwych substancji 

ze spalin. Absorber to serce instala-
cji odsiarczania, ale niemniej ważne 
są instalacja przygotowania mączki 
kamienia wapiennego i jej zawiesiny, 
instalacja odwadniania i magazyno-
wania gipsu, instalacja oczyszczania 
ścieków, wszystkie rurociągi i esta-
kady transportowe, kanały spalin za-
siarczonych, wymienniki ciepła, wy-
prowadzenia spalin oczyszczonych 
i inne. Ważne jest to, że gips uzyski-
wany w tych instalacjach jest najwyż-
szej jakości, dlatego nie ma problemu 
z jego zagospodarowaniem.

Oczyszczone spaliny kierowane 
są do komina, bądź chłodni komino-
wej, bądź też wyprowadzane są bez-
pośrednio z absorbera do atmosfery. 
Generalnie budowa takiej instalacji 
to stawianie szeregu różnych budyn-
ków technologicznych, budowanie 
estakad i wypełnianie tego wszyst-
kiego urządzeniami takimi jak młyny 
kamienia wapiennego, pompy, mie-
szadła, wirówki, rurociągi, podajniki 
itp. Ważne jest więc dokładne roz-
planowanie instalacji, uwzględnia-
jące wszystkie potrzeby klienta i nie 
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zakłócające ciągów komunikacyjnych 
elektrowni. RAFAKO realizuje takie 
instalacje pod klucz i ma największe 
doświadczenie w tym względzie, jeśli 
chodzi o rynek krajowy.

Od pary do prądu elektrycznego

Para z kotła zasila turbinę, która na-
pędza połączony z nią generator prą-
du. Urządzenia te muszą być zarów-
no potężne, jak i bardzo precyzyjnie 
wykonane. Jest w nich zawarta myśl 
inżynierska najwyższej próby. Ewen-
tualna awaria takiego urządzenia 
to ogromne zniszczenia i niebagatel-
ne koszty, dlatego też turbiny dla blo-
ków energetycznych budują nieliczni. 
W przypadku dostawy kompletnego 
bloku, RAFAKO odpowiada również 
za tę równie ważną jak kocioł część 
elektrowni, jaką jest właśnie maszy-
nownia czyli budynek z turbiną i ge-
neratorem prądu. Oczywiście, zarów-
no turbinę, jak i generator dostarczają 
ich producenci, którzy nadzorują też 
ich montaż i uruchomienie.

Z budynku maszynowni prąd wy-
prowadzany do sieci jest poprzez 
szereg urządzeń przekształcających 
ten prąd do właściwej dla danej sie-
ci przesyłowej postaci. Elektryczną 
stroną budowy elektrowni zajmują 
się specjalistyczne firmy. Podobnie 
ma się sprawa z systemami sterowa-
nia i pomiarów. Centralne nastawnie 
nowoczesnych elektrowni umożli-
wiają kontrolę i sterowanie wszyst-
kim procesami technologicznymi 
z jednego miejsca poprzez kompu-
terowy system automatyki. Wizuali-
zacja wszystkich procesów dostępna 
jest w czasie rzeczywistym, można 
generować dowolne raporty i wykre-
sy, zmieniać parametry pracy bloku, 
mierzyć emisje itp.

Elementem domykającym całość 
obiegu cieplnego elektrowni jest 
system schładzania kondensatu, 
zamykający obieg elektrowni. Słu-

żące do tego celu potężne chłodnie 
kominowe z unoszącym się nad nimi 
obłokami pary wodnej są najbardziej 
charakterystycznym elementem kra-
jobrazu elektrowni. Chłodnie takie 
konstruowane są z żelbetonu przez 
specjalistyczne firmy. Stąd schło-
dzony kondensat wraca do kotła 
i obieg wody i pary się zamyka.

Opole — stolicą polskiej 
energetyki?

Wszystko wskazuje na to, że już za 
klika lat Opole nie będzie się koja-
rzyć tylko z polską piosenką. Koncern 
PGE, do którego należy Elektrownia 
Opole postanowił bowiem rozbu-
dować istniejący obiekt o dwa nowe 
bloki, których budowę powierzył 
konsorcjum firm pod przywództwem 
RAFAKO SA. Wprawdzie po ich zbu-
dowaniu wciąż największą elektrow-
nią będzie Elektrownia Bełchatów, 
ale z pewnością Opole będzie tą naj-
nowocześniejszą, a poza tym również 
największą w kraju wśród elektrowni 
opalanych węglem kamiennym.

Wszystkie powyżej opisane ele-
menty bloku będą zbudowane 
w Opolu. Oczywiście, te główne 
składniki bloku energetycznego nie 
wyczerpują oczywiście wszystkich 
inwestycji związanych z budową ta-
kiego bloku. Niezbędne są przecież 

drogi dojazdowe, bocznice kolejo-
we, budynki technologiczne, zaple-
cze socjalne, biurowce, magazyny, 
składowiska odpadów stałych, peł-
ne uzbrojenie terenu, ogrodzenia, 
systemy bezpieczeństwa i łączności 
itd. Określenie front robót ma tutaj 
szczególny sens, gdyż inwestycja taka 
to prawdziwa batalia, zarówno z cza-
sem, niesprzyjającą aurą, problema-
mi związanymi z podwykonawcami, 
cenami materiałów i usług, poja-
wiającymi się dodatkowymi wyma-
ganiami klienta itp. Trzeba przecież 
pamiętać, że inwestycja taka trwa 
wiele lat w zależności od wielkości 
i ilości bloków a ryzyka związane 
z realizacją takich długoterminowych 
kontraktów muszą być starannie zde-
finiowane i przeanalizowane.

Budowa elektrowni jest więc 
ogromnym wyzwaniem, nawet je-
śli robi się to wespół w zespół czyli 
w konsorcjum firm, jak w przypadku 
projektu Opole, gdzie RAFAKO jako 
lider realizuje projekt budowy dwóch 
bloków na nadkrytyczne parametry 
pary po 900 MW każdy z Polimek-
sem-Mostostalem oraz Mostosta-
lem Warszawą. Dlatego ważny jest 
odpowiedni podział zadań oraz pre-
cyzyjne zarządzanie projektem. Jak 
wiemy, wskutek odwołań organizacji 
ekologicznych wciąż opóźnia się mo-
ment rozpoczęcia budowy, co wiąże 
się z jednej strony ze stresem zwią-
zanym z oczekiwaniem i problemami 
związanymi ze wstępnymi umowami 
z podwykonawcami, ale z drugiej 
strony trwają prace projektowe a ze-
społy odpowiedzialne za realizację 
projektu w poszczególnych firmach 
mogą jeszcze staranniej przygoto-
wać się do wejścia na plac budowy. 
Dla wszystkich trzech firm będzie 
to największe wyzwanie, z jakim mia-
ły dotąd do czynienia. Właśnie takich 
wyzwań należy się podejmować, jeśli 
chce się iść do przodu.

Budowa elektrowni 
jest więc ogromnym 
wyzwaniem. […] 
Właśnie takich 
wyzwań należy się 
podejmować, jeśli chce 
się iść do przodu.

ak mogliście Państwo 
przeczytać na poprzed-
nich stronach Ogniwa, 
przed Grupą PBG rysuje 
się perspektywa reali-

zacji ogromnych kontraktów ener-
getycznych.

W związku z tym konieczne jest 
uzupełnienie kadry o nowych Pra-
cowników z odpowiednim doświad-
czeniem, kwalifikacjami w branży 
energetycznej, budowlanej i han-
dlowej oraz dodatkowymi upraw-
nieniami.

W tym celu rozpoczęta została 
kampania rekrutacyjna skierowa-
nego do Pracowników całej Grupy 
Kapitałowej PBG. Szukamy m.in. 
dyrektorów: budowy, ds. rozru-
chu, BHP, kierowników: projektów, 

Kluczem do sukcesu jest

KAdRA

kontroli i zapewnienia jakości, specjalistów: ds. handlu, produkcji, kontroli 
technicznej projektu, planistów: budowy, konsorcjum, spawalników.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych stanowisk, wraz z krótkim 
opisem wymagań, znajdziecie Państwo na stronie www.rafako.com.pl, w za-
kładce „Kariera”.

Wszystkich, którzy są zainteresowani w/w ofertami zapraszamy do kon-
taktu. Możecie Państwo złożyć aplikację za pośrednictwem formularza na 
stronie http://www.rafako.com.pl/formularz-aplikacyjny, lub przesłać CV 
wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@pbg-sa.pl z zaznaczeniem 
stanowiska w tytule maila.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Przed Grupą PBG rysuje się perspektywa realizacji ogromnych kontraktów 
energetycznych. W związku z tym konieczne jest uzupełnienie kadry o no-
wych Pracowników z odpowiednim doświadczeniem, kwalifikacjami w bran-
ży energetycznej, budowlanej i handlowej oraz dodatkowymi uprawnieniami.

tekst:
MaGdalena Mika specjalista ds. personalnych, rafako sa

J
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ie zawsze w codzien-
nej pracy mamy oka-
zję do tego, by znaleźć 
czas na dzielenie się 
wiedzą, tym bardziej 

cenne są SIS-y. Dzięki informacjom 
zebranym na podstawie anonimo-
wych ankiet wypełnionych przez 
Kadrę Kierowniczą podczas spo-
tkania, Zarząd otrzymuje ważne 
informacje, które pozwalają na 
sprawniejsze zarządzanie spółką 
i wprowadzenie działań korygu-
jących.

SIS-y, czyli Spotkania Informa-
cyjno-Szkoleniowe mają w naszej 
Grupie wieloletnią tradycję. Wszyst-
ko zaczęło się w roku 2000, kiedy 
to SIS-y zorganizowane zostały 
po raz pierwszy w spółce Technolo-
gie Gazowe Piecobiogaz.

to już tradycja

Każde z dwunastu dotychcza-
sowych spotkań miało swój temat 
przewodni. Były SIS-y pod hasłem 
„Razem raźniej. Od szczegółu do 
ogółu”, „Radość, przyjaźń, satysfak-
cja”, czy jak w roku 2012 „Gramy do 
jednej bramki”. W tym roku głów-
nym tematem SIS jest „Odpowie-

SIS-y to jedyna okazja do zebrania kadry kierowniczej w jednym miejscu. 
kadry, która bierze odpowiedzialność za działania bieżące i realizację stra-
tegii w codziennych obowiązkach. To niepowtarzalna okazja do tego, by 
bezpośrednio wysłuchać Prezesa, omówić trudne tematy, wymienić poglądy 
i opinie oraz podziękować sobie w kuluarach. 

tekst:
karolina kuBica-kaMińska, pbg sa

Joanna Januszewska, pbg sa

n dzialność”. Zmieniały się tematy, 
jednak cel spotkania pozostawał 
zawsze ten sam: przedstawienie 
Pracownikom ważnych zagadnień 
z życia Spółki i Grupy. Dlatego te-
mat corocznych spotkań był zawsze 
wskazywany przez Radę Nadzorczą 
lub Zarząd PBG SA.

SiS

Przez lata forma spotkania do-
pasowywała się do zmieniającej się 
w dynamicznym tempie organizacji. 
Początkowo spotykaliśmy się w kom-
plecie, jednak z uwagi na rosnącą 
w szybkim tempie liczbę Pracow-
ników, formuła spotkania ulegała 
zmianie. Dzisiaj w SIS uczestniczy 
Kadra Kierownicza, która następnie 
przekazuje pozyskane informacje 
pozostałym Pracownikom.

Każdego roku SIS-y otwiera prze-
mówienie Prezesa Zarządu, który 
przedstawia Kadrze Kierowniczej 
strategię oraz plany na najbliższy 
czas. Jest to niepowtarzalna okazja 
do tego, by z „pierwszej ręki” usły-
szeć o ważnych kontraktach, pla-
nach i zadaniach. Tradycją stała się 
także prezentacja filmów, które do-
kumentują najważniejsze kontrakty 
i realizacje Grupy PBG.

Nieodłączną częścią spotkania 
są też prezentacje. Mają one ścisły 

 W tym roku głównym 
tematem SIS jest 
„Odpowiedzialność”. 
Zmieniają się tematy, 
jednak cel spotkania 
pozostaje zawsze ten 
sam: przedstawienie 
Pracownikom 
ważnych zagadnień 
z życia Spółki 
i Grupy. 

związek z głównym tematem SIS. 
Wybrani Pracownicy przygotowują 
10-15 minutowe prelekcje ze swo-
ich obszarów. W przystępny sposób 
przedstawiają pozostałym koleżan-
kom i kolegom ważne procesy, pro-
cedury i zarządzenia, które mają 
istotny wpływ na funkcjonowanie 
Grupy. Dzięki temu SIS pozwalają 
spojrzeć na pracę z innej perspek-
tywy, szerzej objąć temat, poznać 
nowe zagadnienia branżowe.

Patrząc z perspektywy dwuna-
stoletniego doświadczenia możemy 
z całą odpowiedzialnością powie-
dzieć, że SIS-y w istotny sposób 
przyczyniły się do ukształtowania 
naszej kultury organizacyjnej. In-
tegrują i motywują Pracowników. 
Dają im też możliwość podziele-
nia się wiedzą, doświadczeniami. 
Możemy być dumni, że udało się 
nam wypracować w Grupie taką 
unikatową formę spotkań.
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pojęciem odpowiedzialności spotykamy 
się codziennie. W życiu prywatnym bie-
rzemy odpowiedzialność za swoją Rodzi-
nę i Przyjaciół, i to jest dla nas oczywiste. 
Zapewniamy im bezpieczeństwo, dbamy 

o ich dobre samopoczucie, rozwój. Działamy po prostu 
z pełnym zaangażowaniem. 

Takie same zasady powinny nas obowiązywać w pra-
cy. Tu też jesteśmy odpowiedzialni za innych. Nawet 
w jednoosobowym dziale. Od naszej postawy, jakości 
i chęci działania zależy los całej Grupy PBG. Od tego, 
czy dam informację zwrotną Koleżance w pokoju obok, 
podejmę decyzję, przekażę dane na czas, przyznam się 
do tego, że potrzebuję pomocy, często zależy sukces ca-
łej naszej organizacji…

Ale co tak naprawdę kryje się pod hasłem „odpowie-
dzialność”?

Może po prostu warto powiedzieć, że współpracując 
i biorąc odpowiedzialność za podejmowane zadania, 
należy dołożyć wszelkich starań, by doprowadzić dzie-
ło do końca. Co to znaczy do końca? Czy to znaczy na 
czas? Czy utrzymując się w zaplanowanym budżecie? 
Czy to znaczy: monitorując każdy etap prowadzonego 
zadania? Oczywiście!

OdpOwiedzialnOść,	

A kiedy już jest koniec, kiedy efekt pracy całego zespołu 
można zamienić na fakturę przychodową, czy to zwalnia 
nas z odpowiedzialności? Przecież jest już protokół od-
bioru, księgowość wszystko zafakturowała. Można powie-
dzieć uff… Pozornie to koniec zadania, ale przecież jest 
jeszcze serwis, i czas na dalszą współpracę z Zamawiają-
cym. Powstałe usterki, a na każdej budowie się zdarzają, 
trzeba likwidować sprawnie i według zapisów kontakto-
wych. Tu też potrzebne jest zaangażowanie.

Ale i to jeszcze nie koniec. Teraz jest moment na 
głębszy wymiar odpowiedzialności: analizy, spotkania 
z Kolegami i Koleżankami, czas na wyciąganie wnio-
sków, na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdoby-
tym podczas realizacji kontraktu. To też bardzo ważny 
etap, to informacja zawrotna i coś, co pozwoli w przy-
szłości uniknąć błędów przez inny zespół realizujący 
kolejne zadania.

Mówiąc krótko, odpowiedzialność to wyobraźnia. To 
przewidywanie konsekwencji i ryzyka. To szersze niż 
perspektywa własnego biurka, spojrzenie na powierzony 
nam temat. Współpraca i informacja zwrotna. To mam 
na myśli, powtarzając Wam codziennie: weźcie pełną od-
powiedzialność za to zadanie!

Pozdrawiam, p. Małgosia

to dla mnie...

Z pojęciem odpowiedzialności spotykamy się codziennie. W życiu prywatnym 
bierzemy odpowiedzialność za swoją Rodzinę i Przyjaciół, i to jest dla nas 
oczywiste. Zapewniamy im bezpieczeństwo, dbamy o ich dobre samopoczu-
cie, rozwój. Działamy po prostu z pełnym zaangażowaniem.

tekst:
MałGorzata wiśniewska członek rn pbg sa, prezes fundacji pbg sa

z
Odpowiedzialność to wyobraźnia. 
To przewidywanie konsekwencji 
i ryzyka. To szersze niż 
perspektywa własnego biurka, 

spojrzenie na powierzony 
nam temat. Współpraca 

i informacja zwrotna.
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yzyko to również wynikająca z niepew-
ności szansa na uzyskanie korzyści, na 
pozytywny obrót spraw.

Ryzyko towarzyszy każdemu naszemu 
działaniu. Ryzykujemy jadąc samocho-

dem, ryzykujemy spacerując nocą w niebezpiecznej 
okolicy, ryzykujemy wspinając się w górach, ryzykuje-
my inwestując w akcje, ryzykujemy wprowadzając nowy 

produkt na rynek. Przykłady można byłoby mnożyć. 
W każdym z nich ryzyko wiąże się z faktem, że nie je-
steśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć przyszłości, 
tego co nas czeka, jeżeli podejmiemy jakieś działanie, 
pójdziemy jakąś drogą, wybierzemy jakąś opcję. Sprawy 
zawsze mogą potoczyć się inaczej niż zakładaliśmy. Nie 
jesteśmy w stanie uniknąć ryzyka. Jest ono elementem 
towarzyszącym każdemu działaniu, temu z naszego ży-

i skutecznym radzeniu sobie z nim

Czym jest ryzyko? W intuicyjny sposób łączymy je z niepewnością, zagroże-
niami, które na nas czyhają, negatywnymi skutkami zmian w otoczeniu, na 
które nie mamy wpływu. I w dużej mierze jest to prawda, ale nie cała.

O naturze 
ryzyka

tekst:
łukasz kononowicz stratex

r
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ŁuKaSZ KONONOWiCZ: 

partner StratEx, doktor nauk 
ekonomicznych, doświadczony 
konsultant zajmujący się 
problematyką skutecznego 
wdrażania strategii 
i podnoszenia efektywności 
procesów biznesowych.

Chcąc rozwijać działalność 
Grupy PBG musimy 
podejmować ryzyko. Można 
i należy jednak skutecznie 
nim zarządzać.
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cia prywatnego i biznesowego. Bez 
podejmowania ryzyka nie osiągnę-
libyśmy żadnego postępu, nie po-
jawiłby się żaden wynalazek, inno-
wacja. Jak sobie w takim razie z nim 
radzić, skoro nie można (i nie warto) 
go uniknąć?

Po pierwsze musimy zidentyfiko-
wać ryzyka towarzyszące naszemu 
działaniu, czyli zjawiska, zmiany, 
zdarzenia, które mogą negatywnie 
(bądź pozytywnie) wpłynąć w przy-
szłości na nasze działanie i jego 
rezultaty i oszacować prawdopodo-
bieństwo i czas ich wystąpienia. Na 
tym etapie w pewien sposób „pla-
nujemy ryzyko”, jakkolwiek dziwnie 
to brzmi w kontekście niepewności, 
z którą musimy się zmierzyć.

Po drugie przed rozpoczęciem 
działania, któremu towarzyszy ry-
zyko musimy się przygotować ra-
dzenia sobie z nim w sytuacji, kiedy 
wystąpi. Musimy przygotować alter-
natywne scenariusze działania, za-
wrzeć umowy przerzucające ryzyko 
na naszych klientów czy partnerów.

Po trzecie w trakcie działania 
musimy stale monitorować wszel-
kie symptomy ryzyka i podejmo-
wać (najlepiej wyprzedzająco) kroki 
mające na celu ich uniknięcie poja-
wiających się ryzyk lub zminimali-
zowanie negatywnych skutków ich 
wystąpienia.

Jak przełożyć to na praktykę? Wy-
bierając się zimą na wyprawę w góry 

nie jesteśmy w stanie wykluczyć 
zejścia lawiny czy załamania pogo-
dy. Śledząc jednak prognozy pogody 
i posługując się wiedzą dotyczącą 
wspinaczki w górach jesteśmy w sta-
nie określić miejsca o największym 
zagrożeniu lawinowym i odpowied-
nio zaplanować trasę wyprawy, przy-
gotować się sprzętowo do trudnych 
warunków pogodowych, a w trak-
cie wyprawy dostosowywać tempo 
i ścieżki marszu do aktualnych wa-
runków. Podpisując długoterminowy 
kontrakt, którego istotnym elemen-
tem składowym są zakupy surowców 
i materiałów, nie jesteśmy w stanie 
wykluczyć niekorzystnego dla nas 
wzrostu ich cen na rynku za 3, 6 czy 
12 miesięcy. Śledząc jednak trendy 
zmian cen surowców i materiałów 
oraz czynniki mające na nie wpływ 
możemy określić prawdopodobień-
stwo niekorzystnych zmian i za-
wrzeć kontrakt terminowy na ich 
zakup lub bufor w kosztorysie kon-
traktu na ich niekorzystne zmiany 

lub wreszcie wykonywać w trakcie 
realizacji kontraktu ciężką robotę 
zakupową dla „obrony” założonego 
wcześniej pułapu cen.

Na pierwszy rzut oka brzmi pro-
sto i wydaje się łatwe do zastosowa-
nia. Jak jednak skutecznie radzić 
sobie z ryzykiem w skomplikowa-
nym świecie kontraktów realizowa-
nych przez Grupę PBG? Zarządzanie 
ryzykiem w Grupie musi odbywać 
się na trzech poziomach: kontraktu, 
portfela kontraktów spółki i portfela 
kontraktów grupy.

Na poziomie realizowanych kon-
traktów już na etapie ofertowania 
identyfikowane muszą być wszelkie 
istotne ryzyka, prawne, finansowe, 
realizacyjne, które mogą wystąpić 
w trakcie realizacji kontraktu. Na-
leży w zestandaryzowany sposób 
oszacować prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia i potencjalne skutki 
finansowe. Ocena ryzyk towarzy-
szących kontraktowi musi stanowić 
istotny element dla podejmowania 
decyzji o wejściu w dany kontrakt 
lub nie, a po decyzji o złożeniu oferty 
powinna być uwzględniona w kosz-
torysie kontraktu i w różnego ro-
dzaju zabezpieczeniach umownych. 
W trakcie planowania i przygotowa-
nia realizacji kontraktu kierownik 
kontraktu musi dokonać aktualiza-
cji oceny ryzyk związanych z jego 
realizacją oraz określić scenariusze 
działań na wypadek wystąpienia po-
szczególnych ryzyk. W trakcie reali-

Jest duże ryzyko, 
że tędy może zejść la-
wina. Musimy wybrać 
inną trasę wspinaczki! 

Ceny materiałów 
mogą zmieniać 
się gwałtownie. 
Założyliśmy kilka 
scenariuszy ich zakupu.

zacji kontraktu kierownik kontraktu 
musi stale monitorować symptomy 
ryzyka, podejmować odpowiednie 
decyzje korygujące oraz na bieżąco 
raportować ryzyka i podejmowane 
decyzje na poziom spółki.

Na poziomie spółki, na podstawie 
informacji od kierowników kontrak-
tów, musi odbywać się stałe monito-
rowanie ryzyka związanego z port-
felem wszystkich realizowanych 
przez spółkę kontraktów. W ramach 
cyklicznych przeglądów kontraktów 
z udziałem zarządów spółek odbywać 
się musi ocena ich statusu czasowego 
i finansowego oraz wszelkich poja-
wiających się ryzyk i ich skutków dla 
kontraktów. W trakcie przeglądów 

Stratex 
Od lat pomagamy firmom zmieniać pomysły w praktyczne 

działanie. Wspólnie z naszymi klientami budujemy nowy 

model współpracy z doradcą: rozumiemy że tworzone dzisiaj 

innowacje muszą jutro być wdrożone, pojutrze przynieść 

zwrot z inwestycji. Dlatego pracując nad nowymi pomysłami 

jednocześnie myślimy o sposobach praktycznego wdrożenia 

i zmniejszaniu ryzyk które się z nim wiążą.

StratEX to zespół o doskonałych kompetencjach metodycznych. 
Tworzyliśmy kiedyś polski oddział Balanced Scorecard 

Collaborative, wówczas światowego leadera know-how 

w zakresie wdrażania strategii, wcześniej współrozwijaliśmy 

IDS Scheer Polska, firmy o wysokich kompetencjach związanych 

należy podejmować decyzje o korek-
tach w celu uniknięcia lub zminima-
lizowania skutków ryzyka związane-
go z portfelem kontraktów spółki.

Na poziomie grupy musi odbywać 
się stałe monitorowanie ryzyka zwią-
zanego z portfelem strategicznych 
i kluczowych kontraktów (dużych 
i średnich) na podstawie informa-
cji o statusie i ryzykach kontraktów 
ze spółek. W ramach cyklicznych 
przeglądów kontraktów z udziałem 
zarządu grupy oraz przedstawicie-
li zarządów spółek musi odbywać 
się ocena ich statusu czasowego 
i finansowego oraz wszelkich poja-
wiających się ryzyk i ich skutków dla 
kontraktów. W trakcie przeglądów 

należy podejmować decyzje o korek-
tach w celu uniknięcia lub zminima-
lizowania skutków ryzyka związane-
go z portfelem kontraktów grupy.

Dla skutecznego zarządzania 
ryzykiem w Grupie PBG w ramach 
tak zdefiniowanego procesu klu-
czowe są dwie sprawy. Po pierwsze 
standardy identyfikowania, „plano-
wania” i monitorowania ryzyka. Po 
drugie pełna i jednoosobowa odpo-
wiedzialność kierowników kontrak-
tów za radzenie sobie z towarzyszą-
cymi im ryzykami.

Chcąc rozwijać działalność Grupy 
PBG musimy podejmować ryzyko. 
Można i należy jednak skutecznie 
nim zarządzać.

z doskonaleniem procesów biznesowych. Potrafimy te 

umiejętności zastosować w praktyce. Mamy świadomość 

że nasze kompetencje są tyle warte, ile pomogą w realizacji 

celów Klienta.

Nasze kompetencje to nie tylko STRaTegia. Zajmujemy 

się również podnoszeniem efektywności operacyjnej, oraz 

nowoczesnym budowaniem struktur zarządczych. To jednak ze 

strategii, czasem nie nazywanej wprost, wynikają operacyjne 

priorytety, decyzje związane z konkurowaniem, praktycznymi 

sposobami działania, współpracą z klientami. Dlatego w każdym 

naszym projekcie rozmawiamy o „strategii”. Nawet jeśli nie pada 

to słowo.
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ażdy z nas „handluje” 
wewnątrz organizacji, 
na jej zlecenie, czymś 
często bardzo ulot-

nym, pozornie niemierzalnym, czyli 
INFORMACJĄ. Odbiorca informacji, 
określa (niemal jak na podstawie 
INCOTERMS – międzynarodowych 
reguły handlu) w jakim stanie, czasie 
i do kogo ma być przekazana infor-
macja. I jaki posiada ona status, czyli 
czy ma zostać zabezpieczona przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

Jako Ci, którzy obracają infor-
macją, możemy śmiało powiedzieć, 
że jesteśmy jej sprzedawcami. Cza-
sem sprzedajemy ją dalej surową, 
czasem robimy małą prefabrykację 
z innymi informacjami, czasem mu-
simy ją opakować w jakąś analizę 
czy wnioski i przekazać dalej, wtedy 

Wszyscy jesteśmy 

HANdlARzAmi
O odpowiedzialności za informację.

Może tytuł jest dość niejednoznaczny, ale zapewniam że tylko po to żeby za-
interesować Czytelnika. A to dlatego, że rzecz będzie o sprawach banalnych, 
wielokrotnie powtarzanych, takich o których wszyscy wiemy, tylko może nie 
do końca jesteśmy ich świadomi.

często jako zagregowaną informację 
poufną, niejednokrotnie będąc już 
spóźnionymi, bo przekazać ją trzeba 
tak szybko jak tylko jest to możliwe, 
a w zasadzie możliwe nie jest, ale 
i tak trzeba.

Mam nadzieję, że teraz każdy 
Czytelnik już poczuł się jak rasowy 
sprzedawca…

Stan towaru

Informacja wartościowa to taka, 
która jest rzetelna — sprawdzona 
i przekazana w sposób jasny i nie 
budzący w odbiorcy jakichkolwiek 
wątpliwości. Wiadomo, że kupują-
cy może pytać o wszystko, więc dla 
własnego komfortu i komfortu kupu-
jącego, który być może jest „milcz-
kiem”, lepiej wszystko wyjaśnić 
w sposób nie budzący wątpliwości.

Ponieważ w handlu ważna jest 
odpowiedzialność, koniecznym jest 
żeby towar był identyfikowalny ze 
sprzedawcą — dlatego właśnie wszel-
kie informacje które przekazujemy 
dalej, muszą zostać opatrzone przez 
nas — sprzedawców podpisem. Na tej 
podstawie kupujący informację, bę-
dzie wiedział do kogo udać się po wy-
jaśnienia, czyli po realizację rękojmi.

Jak pisałam wcześniej informacja 
czasem musi zostać zestawiona z in-
nymi — prefabrykowana — czasami 
dopiero wtedy daje pełen obraz i na 
podstawie takiej informacji można 
zacząć działać dalej. Tu należy do-
łożyć wszelkiej staranności żeby nie 
powstał efekt zabawy zwanej pomi-
dorem bądź „głuchym telefonem”. 
Zagrożeń jest wiele i są różne. Dlate-
go ważna jest dokładność i precyzja.

tekst:
MaGdalena eckert dyrektor biura zarządu, pbg sa

k

Czasami informacja wymaga też 
przed przekazaniem przeprowadze-
nia analizy — czyli zapakowania. 
Aby była właściwa musi uwzględniać 
wszelkie aspekty i ryzyka. Wszystkie, 
które przy najlepszej naszej wiedzy 
i intencjach jesteśmy w stanie w tej 
analizie uwzględnić.

Wreszcie towar niekiedy musi być 
ubezpieczony, czyli oznaczony sta-
tusem „POUFNE” celem zabezpie-
czenia przez dostępem do informacji 
przez niepowołane osoby.

Czas dostawy

Właściwie przygotowana, rzetelna 
informacja powinna trafić we wła-
ściwym momencie do właściwej 
osoby. Właściwym, czyli zgodnym 
z wymaganiami i potrzebami za-
mawiającego. Oczywiście dobrze 
jest, jeśli zasada „nasz klient, nasz 
pan” nie jest nadużywana a termi-
ny, jeśli są wyjątkowo wyśrubowa-
ne, to z uwagi na twarde okoliczno-
ści a nie na brak życzliwości. Tutaj 
nic więcej nie da się powiedzieć. 
Zamawiający musi otrzymać towar 
na czas, a jeśli się tak może nie zda-
rzyć, powinien wiedzieć o poślizgu 
w terminie dostawy aby odpowied-
nio wcześnie zareagować i przeciw-
działać ryzykom. Tego aspektu nie 
trzeba tłumaczyć chyba nikomu 
z branży budowalnej…

Odbiorca

Zamawiający nie musi być odbior-
cą. Te zawiłości należy uwzględnić, 
jednak istnieje jedna zasada, której 
nie można łamać: towar należy do-
starczyć pod ściśle wskazany przez 
Zamawiającego adres odbioru — nie 
inny, dodatkowy, który przyjdzie do 
głowy Dostawcy. I to dotyczy wszel-
kich informacji a nie tylko tych, któ-
re oznaczone są statusem informacji 
„POUFNE”. I od tej zasady nie ma 
odstępstwa.

Dlaczego?

Ponieważ informacja jest cenna jeśli jest rzetelna i nosi znamiona informacji 
nowej. O ile te współrzędne się nie zmieniają, to zmienia się trzecia współ-
rzędna a mianowicie odbiorca — bowiem to kim jest i w jakim celu i kiedy 
informacji użyje, określa jej wartość.

Przykład?

Dokument księgowy bądź administracyjny: zestawienie aktywów spółki jest 
teoretycznie dla Pracownika spółki zwyczajnym dokumentem, który podlega 
bieżącej aktualizacji i służy sprawozdawczości Spółki. Zupełnie jednak zmie-
nił swoją wartość 4 czerwca 2012 roku (złożenie wniosku o upadłość ukła-
dową PBG SA) dla Wierzycieli Spółki — którzy z tą listą mogliby próbować 
zabezpieczyć swoje interesy dokonując zajęć i wpisów do hipotek.

Mając to na uwadze musimy patrzeć na swoje zadania oraz odbiorców 
ich efektów, jako na katalog zamknięty — czyli wiedza od przełożone-
go do kogo mamy przekazywać informację, stanowi jednocześnie 
wskazówkę dotyczącą zadań oraz pełnomocnictwo od Zarządu 
Spółki do przekazywania informacji do zamkniętego, ściśle 
określonego grona osób. Przekazanie informacji komukol-
wiek innemu traktować można jako przekroczenie tego 
pełnomocnictwa.

Szczególnie istotne jest to w przypadku komuniko-
wania o Spółce na zewnątrz. Do przeka-
zywania informacji o Spółce upoważ-
niony jest w całym zakresie Zarząd 
oraz jednostki podrzędne — każda we 
własnym, ściśle określonym zakresie: 
biuro zarządu, dyrektor ekonomiczny, 
dział relacji inwestorskich i pełniący 
obowiązki rzecznika prasowego dyrektor 
komunikacji korporacyjnej. Szczególnie 
dla tych osób informacja rzetelna, 
szybko udostępniona i dostar-
czona we właściwe miejsce jest 
niezmiernie istotna.

Informacja wartościowa to taka, która jest rzetelna 
– sprawdzona i przekazana w sposób jasny i nie 
budzący w odbiorcy jakichkolwiek wątpliwości. 
Wiadomo, że kupujący może pytać o wszystko, więc 
dla własnego komfortu i komfortu kupującego, 
który być może jest „milczkiem”, lepiej wszystko 
wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości. 
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godzicie się ze mną na 
pewno, że rzetelna infor-
macja, w dodatku infor-
macja z pierwszej ręki, 

jest szczególną wartością w każdej 
sytuacji.

Do Firmy wróciłam miesiąc temu, 
po ponad rocznej przerwie. Urlop? 
Powiedzmy…, choć narodziny mojej 
drugiej córki, pomimo ogromu rado-
ści, przysporzyły mi także ogrom obo-
wiązków. Roczna przerwa, czy to dłu-
go? Trudno powiedzieć. Prawdą jest 
jednak, że w ostatnim czasie, w PBG 
wydarzyło się bardzo dużo. Wiele 
z tych wydarzeń pociągnęło za sobą 
szereg zmian w działaniu organizacji.

O najistotniejszych zdarzeniach 
dowiadywałam się na bieżąco. Cza-
sem z prasy, częściej, na szczęście, 
bezpośrednio od Kolegów i Kole-
żanek… Kto jednak wie, że zmiana 
pieluszek i inne podobne zajęcia 

PRAcOWNiK 

Rzetelna informacja, w dodatku informacja z pierwszej ręki, jest szczególną 
wartością w każdej sytuacji. Informacja jest szczególnie ważna wówczas, gdy 
firma przechodzi przez okres przemian, gdy potrzebna jest pełna współpraca, 
zrozumienie i akceptacja pracowników dla zachodzących przemian.

zabierają dużo czasu i dużo uwagi, 
zrozumie, że nie wszystkiego mo-
głam dowiedzieć się od zaraz.

Po powrocie zajrzałam do Intra-
netu. Znalazłam tu wiele potrzeb-
nych informacji. I nie chodzi wcale 
o same nowości. Bvortal pozwala też 
bowiem na archiwizowanie i umoż-
liwia łatwy dostęp do informacji 
starszych. Jego podstawową funkcją 
jest zaopatrywanie pracowników 
w prawdziwą, szybką i pełną infor-
mację wewnętrzną. Redagowany 
przez Pracowników, jest zbiorem 
informacji o Firmie, ale też o jej oto-
czeniu biznesowym, wreszcie o nas 
samych. Znajdujemy w nim informa-
cje nie tylko o tym co się wydarzyło, 
ale — co może nawet ważniejsze – 
także o tym, co jest planowane.

 Wiadomo, że nie da się zaspo-
koić wszystkich oczekiwań „głodu 
informacyjnego”. Intranet nie za-

wsze potrafi sprostać całemu zapo-
trzebowaniu na informację – trzeba 
skupiać się na przekazaniu tych naj-
ważniejszych dla wszystkich, choć 
nie zapominamy też o informacjach, 
które mogą zainteresować tylko część 
Pracowników.

Komunikacja wewnętrzna ma jed-
nak więcej celów niż tylko informo-
wanie. Nie mniej ważne są motywa-
cja i edukacja. Informacje na temat 
konferencji, sympozjów, szkoleń, 
informacje o dostępnych biletach do 
teatru, o wystawach w PBG Gallery 
i aktywnych działaniach Fundacji 
PBG, to tylko niektóre z przykładów 
realizacji tych celów.

Informacja jest szczególnie waż-
na wówczas, gdy firma przechodzi 
przez okres przemian, gdy potrzebna 
jest pełna współpraca, zrozumienie 
i akceptacja pracowników dla zacho-
dzących przemian.

czyli o naszym Intranecie słów kilka.

dobrze poinformowany, 

tekst:
Hanna koczorowska specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

z

Pamiętajmy też o tym, że Bvortal to także platforma 
czekająca na informacje zwrotną. Zamieszczane w nim 
artykuły czekają na komentarze, pytania.

Każda duża korporacja ma Intranet. My mamy swój 
Bvortal — czy w ogóle ktoś zastanawia się dziś dlaczego 

nasz intarnet nazywa się właśnie tak, skąd wzięła się 
ta nazwa?

Ciekawa jestem Waszych odpowiedzi. Bo tym, że pra-
cownik poinformowany pracuje lepiej i bardziej efek-
tywnie nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
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usimy dbać o to, aby tak prowadzić realizacje, aby to co 
robimy, miało w przyszłości jak najmniej negatywny 
wpływ na środowisko naturalne i równoważyło te trzy 
aspekty. 

Ponadto, w moim odczuciu, hasłem wspólnym dla CSR 
jest słowo POMAGAM. Pomagam dzieląc się doświadczeniem, informacja-
mi, pomagam zachowywać dla przyszłych pokoleń to, co otrzymaliśmy od 
natury, pomagam zrozumieć, że warto jest być uczciwym i trwać w swoich 

CSR w Grupie PBG

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

przekonaniach, wreszcie pomagam 
innym żyć i rozwijać swoje talen-
ty, dzieląc się wypracowanym zy-
skiem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG SA,  
założyciel Spółki

M
tekst: 
Jerzy wiśniewski przewodniczący rady nadzorczej pbg sa, założyciel spółki

Jerzy Wiśniewski

Odpowiedzialny	biznes,	czyli	
zięki wsparciu spółki  
RAFAKO, jest możliwa 
promocja działań proz-
drowotnych, edukacja 

w zakresie transplantacji narządów, 
zwiększenie społecznego poparcia 
dla idei medycyny transplantacyj-
nej, upowszechnienie „oświadcze-

RAFAKO

RAfAko od lat udziela wsparcia potrzebującym. Nie mogło nas zatem za-
braknąć podczas „Biegu po Nowe Życie”, który ma na celu propagowanie po-
przez sport i zabawę, idei świadomego oddawania narządów do przeszczepu 
i przeszczepu rodzinnego.

marketingu, biorąc aktywny udział 
w biegu sztafetowym i zajmując 6 
miejsce.

Impreza wpisuje się w naszą poli-
tykę wspierania biegów narciarskich. 
Jednak przede wszystkim wspiera 
słuszną ideę świadomych przeszcze-
pów. To bardzo ważny temat, który 
trzeba propagować, ponieważ dotyczy 
ratowania ludzkiego życia — powie-
dział Piotr Karaś po biegu.

Transplantologia ratuje ludziom 
życie. Jednak w tej dziedzinie jesteśmy 
na jednym z ostatnich miejsc w Eu-
ropie. Sytuacja jest bardzo poważna 
i trzeba to naprawić. Akcja jest bar-
dzo ważna i potrzebna. Osoby, które 
decydują się na zostanie dawcą mogą 
spotkać się z ludźmi, którzy żyją dzię-
ki przeszczepom. Sportowe zmagania 
dają wiele satysfakcji, ale też, dzięki 
propagowaniu tej idei i budowaniu 
świadomości, mogą dać także życie — 
powiedział prof. Jerzy Buzek, pod-
kreślając znaczenie i udział RAFAKO 
w zorganizowaniu tej imprezy.

nia woli” oraz przełamywanie barier 
społecznych i psychologicznych wo-
bec świadomego dawstwa. Jesteśmy 
dumni z udziału w tym przedsię-
wzięciu.

Impreza została zorganizowana 
9 lutego w Wiśle. RAFAKO repre-
zentował Piotr Karaś, dyrektor ds. 

wspiera ideę transplantologii

tekst:
Justyna rotH specjalista ds. dokumentacji i ewidencji księgowe, energomontaż południe

d

Z lewej Piotr Karaś reprezentujący sponsora Biegu, RAFAKO SA.
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ostatnim dniu tar-
gów, otwartym dla 
publiczności, mia-
łam przyjemność 

reprezentować Fundację PBG, która 
wystawiała makiety najważniejszych 
sportowych aren w Polsce.

Fundacja PBG udostępniła zwie-
dzającym targi makiety stadionów 
wybudowanych przez Grupę na 
Euro 2012 w Poznaniu, Gdańsku 
i Warszawie. Trójwymiarowe mode-

O, patrz! Stadiony!
Takim okrzykiem najczęściej reagowali na widok makiet stadionów 
odwiedzający stoisko fundacji PBG na targach Budma 2013. fundacja 
PBG udostępniła zwiedzającym targi makiety stadionów 
wybudowanych przez Grupę na Euro 2012

tekst:
Justyna rotH specjalista ds rozliczeń materiałowych, energomontaż południe

w le zaprojektowano po części z myślą 
o osobach niewidomych i słabowi-
dzących, ale też po to, by stadiony 
mogli wyobrazić sobie Ci, którzy nie 
mogą pojechać do miast — gospoda-
rzy mistrzostw. Makiety wykonano 
w sposób, wiernie oddający szczegó-
ły obiektu, a towarzyszący im opis, 
ułatwia wyobrażenie sobie wielkości 
i rzeczywistego wyglądu stadionu. 
Dodajmy, opis jest także w języku 
Braille’a.

Największym zainteresowaniem 
makiety cieszyły się wśród uczniów 
szkół średnich i studentów. A że więk-
szość odwiedzających to mieszkańcy 
Poznania i Wielkopolski, najchętniej 
fotografowano się z makietą stadionu 
miejskiego w Poznaniu, przy okazji 
zdradzając, jaki klub darzy się sym-
patią. Często padało też żartobliwe 
pytanie — dlaczego murawa makiety 
stadionu narodowego nie jest zalana 
wodą?

 Pracowników firm budowlanych 
najbardziej interesował smutny 
temat kondycji finansowej spółek 
z Grupy Kapitałowej, często zadawa-
no pytanie kiedy PBG SA wyjdzie ze 
stanu upadłości i jakie ma plany na 
przyszłość. Zapewnialiśmy, że nie-
bawem, bo już w czerwcu planujemy 
podpisać układ z Wierzycielami!

Studenci Politechniki Poznańskiej 
zaintrygowani hasłem Fundacji: in-
spiruje, kreuje, wspiera, zaintereso-
wali się natychmiast możliwościami 
udzielenia wsparcia przez Fundację 
PBG dla studenckich kół naukowych.

Stoisko Fundacji PBG na tegorocz-
nych targach Budma 2013 cieszyło się 
dużą popularnością, a makiety wzbu-
dzały u odwiedzających prawdziwy 
entuzjazm.

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     III  2013
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rugiego lutego bieżącego roku odbył się 
IV Dziecięcy Balik w PBG. Sala konferen-
cyjna budynku A zmieniła się w salę balo-
wą! Uczestnicy przenieśli się do magicz-
nego świata bajek. W programie znalazły 

się konkursy wiedzy o bajkach, zabawy z chustą i gigan-
tycznymi bańkami mydlanymi. Podczas zabawy dzieci 
mogły zaspokoić głód smacznymi przekąskami, w tym 
własnoręcznie ozdobionymi piernikami wprost z domku 
Baby Jagi. Dzieci, nasycone zabawami ruchowymi, uczest-
niczyły w krótkim seansie bajek. Na maluchy czekała moc 
atrakcji; każdy uczestnik mógł wybrać z magicznej skrzy-
ni skarbów nagrodę — niespodziankę.

Dzieci wracały do domów pełne wrażeń i pozytyw-
nych emocji, z niecierpliwością oczekując na następny 
balik karnawałowy.

ŚWIat BajeK
Dzieci uwielbiają się przebierać i bawić w udawanie swoich ulubionych 
bohaterów. Balik karnawałowy dla dzieci organizowany przez fundację PBG 
to doskonały, wyczekiwany przez wiele tygodni pretekst, by przebrać się za 
księżniczki, rycerzy, marynarzy, koty i myszki. Wszyscy inni super bohaterowie 
również byli mile widziani.

d

Karnawałowy

tekst:
Monika władysiak specjalista ds. dokumentacji i ewidencji księgowej, fundacja pbg
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awody były bardzo uda-
ne. Wszyscy uczestnicy 
wyjazdu wystartowali 
w konkursie i ukończyli 
bieg, choć trasa, z uwagi 

na podbiegi i zjazdy, była wymagają-
ca – tak zawody podsumowuje Piotr 
Karaś, dyrektor biura marketingu 
RAFAKO SA.

Pomimo zmian wymuszonych 
przez pogodę, trasa zawodów w Zie-
leńcu była znakomicie przygotowana. 
Konkurs miał profesjonalną oprawę, 
był na bieżąco fachowo komento-
wany, a pracownikom naszej firmy 
zapewniono wysokiej jakości sprzęt. 
Wspomniana już trasa jest położona 
na wysokości 1000 m n.p.m. Zarówno 

o puchar

Drugiego lutego odbyła się II edycja Zawodów o Puchar Prezesa RAfAko 
w biegach narciarskich. Areną sportowych zmagań był tym razem Zieleniec. 
o wysokim poziomie rywalizacji świadczy fakt, iż w klasyfikacji panów 
o zwycięstwie zadecydowała zaledwie jedna dziesiąta sekundy. W biegu 
wzięło udział 42 Pracowników RAfAko SA.

ii Prezesa

rafakOed
yc

ja

za
w

o
d

ó
w

tekst:
aleksandra dik rafako sa

z panie, jak i panowie mieli do poko-
nania dystans 1700 m. Największe 
emocje większości uczestników bu-
dziły jednak nie długość i położenie 
trasy, ale znajdujące się na niej pod-
biegi i zjazdy.

– Było ciężko. Gdyby nie to, że trze-
ba było najpierw się wspinać, a potem 
zjeżdżać, to byłoby całkiem dobrze – 
mówi z uśmiechem Zdzisław Maty-
siak. – To była zupełnie inna trasa, niż 
w zeszłym roku, ale warto było podjąć 
to wyzwanie – dodaje Z. Matysiak.

– Teraz już wiem dlaczego Justyna 
Kowalczyk nie lubi zjazdów – dekla-
ruje z kolei Józef Słaby, który przy-
znaje, że strome zjazdy śniły mu się 
jeszcze po konkursie.

Wśród pań bezapelacyjnie zwy-
ciężyła Gabriela Sobczyk, która 
tym samym obroniła tytuł zdobyty 
przed rokiem. Laureatka pierwszego 
miejsca co prawda nie biega na nar-
tach, ale na co dzień trenuje i startuje 
w maratonach, o przypadkowym suk-
cesie nie może być zatem mowy.

Na drugim miejscu uplasowała 
się Urszula Milewska, zaś trzecią 
lokatę wywalczyła Halina Cha-
drian, która w ubiegłym roku także 
zajęła miejsce na podium. – Bardzo 
udana impreza. W tym roku trasa 
była trudniejsza, dlatego tym bar-
dziej cieszę się z osiągniętego wyni-
ku — mówi zdobywczyni brązowego 
medalu.

W rywalizacji panów najlepszy 
okazał się Ryszard Baran. – Ubie-
głoroczne zawody zakończyłem z dzie-
siątą lokatą i byłem ogromnie zadowo-
lony. W tym roku jest inna trasa, także 
wyników nie można porównywać. Tro-
chę bałem się zjazdu, bo na rozgrzew-
kę zrobiłem trzy okrążenia i za każdym 
razem upadałem przy zjeździe, ale na 
trasie samych zawodów nie miałem już 
wywrotki i dlatego udało mi się osią-
gnąć taki dobry wynik — mówi zado-
wolony zdobywca pierwszego miej-
sca. Zwycięzca przyznaje, że przed 
zawodami trenował na Kubalonce, 
poza tym jeździ na nartach zjazdo-
wych, lubi też biegać.

Drugie miejsce, z czasem jedynie 
o jedną dziesiątą sekundy gorszym 
od najlepszego rezultatu, zajął Grze-
gorz Steuer, na trzecim miejscu 
podium stanął zaś Krzysztof Grab. 
Warto podkreślić, że rywalizacja 
wśród mężczyzn była bardzo zacięta, 
a zawodnicy jeszcze długo po zawo-
dach analizowali swoje błędy i dys-
kutowali o przyjętej strategii.

Na Jamrozowej Polanie rywalizo-
wali nie tylko Rafakowcy, ale także 
młodzi zawodnicy biorący udział 
w tegorocznej edycji Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów Nar-
ciarskich „Bieg na Igrzyska”. War-

to przypomnieć, że RAFAKO jest 
głównym sponsorem tego przed-
sięwzięcia, zaś jego ambasadorką 
jest Justyna Kowalczyk.

– Biegi narciarskie bardzo się 
spodobały pracownikom RAFAKO, 
więc liczę, że uczestnicy tych zawo-

Myślę, że po tym konkursie wiele osób będzie 
chciało sobie coś udowodnić i zrewanżować 
się zwycięzcom – mówi Piotr Karaś.

dów wezmą także udział w kolejnym 
konkursie, który chcielibyśmy zor-
ganizować w przyszłym roku. Myślę, 
że po tym konkursie wiele osób będzie 
chciało sobie coś udowodnić i zrewan-
żować się zwycięzcom — mówi Piotr 
Karaś.
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a nami już kolejny, Siatkarski Turniej Zakładów Pracy i Służb 
Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz, któ-
ry odbył się w Arenie Rafako (Racibórz; woj. śląskie) w dniach 
9–10 marca br. Trzecia edycja turnieju była jak zwykle emocjonu-
jąca i przepełniona duchem walki fair play. Atmosfera ta udziela-

ła się spontanicznie reagującej publiczności. Zawsze tak jest w Arenie Rafako.
Tak jak spodziewaliśmy się, zwyciężyła drużyna Rafako SA. Nie wszyst-

ko było przesądzone od samego początku. Pierwszy mecz z SGL Group nie 

należał do zwycięskich. Można 
to tłumaczyć tym, że połowę składu 
SGL-u stanowili byli juniorzy Klubu 
Siatkarskiego AZS Rafako.

Kapitan naszej drużyny Andrzej 
Szafirski, prezes Klubu Siatkarskiego 
Rafako SA, doprowadził jednak swoją 
drużynę do finałowego meczu. Trud-
nym, ale zwycięskim był półfinałowy 
meczem z Zakładem Karnym. Nie ma 
jednak takiej przeszkody, która jest 
w stanie zatrzymać Rafakowca, który 
z pasją trenuje siatkarstwo po godzi-
nach wyczerpującej pracy. Mecz wy-
graliśmy, jednak przeciwnik niełatwo 
oddał zwycięstwo.

Najwięcej emocji przyniósł finał 
z wychowawcami Zakładu Popraw-

Za nami kolejne siatkarskie spotkania. Trzecia 
edycja turnieju była jak zwykle emocjonująca 
i przepełniona duchem walki fair play. 

Złota drużyna
RAFAKO SA

tekst i zdjęcia:
artur wierzBicki inspektor jakości, rafako sa

z

Drużyna RAFAKO SA: 1-Paweł Król, 2-Przemysław Kosztyła, 3-Roman Krupa, 4-Jakub Sitek, 4-Zbigniew
Matelski (libero) , 5-Michał Szafirski, 6-Damian Paprotny, 7-Dariusz Besz, 8-Andrzej Szafirski (kapitan), 9-Tomasz Pietrzyk.

czego. Wszyscy zawodnicy poświę-
cali się, by otrzymać złoty puchar. 
Zawodnicy walczyli z przeciwnikiem 
i własnym zmęczeniem.

Wyczerpujący turniej trwał dwa 
dni. Zgranie naszej drużyny i spryt 
Zbigniewa Matelskiego (libero) do-
prowadziły Rafako S.A. do zwycię-
stwa. Zasłużonego zwycięstwa.

Ten ważny dla miasta turniej jest 
dla Klubu Siatkarskiego AZS Rafako 
S.A. próbą generalną przed nadcho-
dzącymi Mistrzostwami Polski Ener-
getyków. Celem jest zwycięstwo!

W klubie, który istnieje od 1956 
roku mamy obecnie 80 zawodników. 
To tu jest kuźnia młodych talentów 
i miejsce rekreacji dla seniorów.

Złota Drużyna Rafako SA pod kie-
rownictwem kapitana i prezesa An-
drzeja Szafirskiego, już po raz drugi 
zdobyła Puchar Przechodni Prezy-
denta Miasta Racibórz. Jeszcze jedno 
zwycięstwo i Rafako SA otrzyma na 
własność ten wspaniały puchar.

Gdy zawodnicy Rafako SA odbie-
rali z rąk Mirosława Lenka Prezy-
denta Miasta Racibórz główną na-
grodę na ich zmęczonych twarzach 
rysowała się radość. My, pracownicy 
Rafako S.A. byliśmy z nich dumni.

Złota Drużyna 
Rafako SA pod 
kierownictwem 
kapitana i prezesa 
Andrzeja Szafirskiego, 
już po raz drugi 
zdobyła Puchar 
Przechodni 
Prezydenta Miasta 
Racibórz. 

Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk wręcza główną 
nagrodę kapitanowi Andrzejowi Szafirskiemu.

Tak gra RAFAKO. Finał.

Michał Szafirski



70 71csrcsr

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     III  2013III  2013    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

omimo śnieżycy dotar-
liśmy do Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu 
na czas (choć niektórzy 
– spóźnialscy – oglądali 

pierwszą część przedstawienia przez 
dziurkę od klucza. Na salę wchodzili-
śmy przy odgłosach strojenia instru-
mentów i szumie publiczności. Ale gdy 
zgasły światła, wszystko ucichło. Przy-
witały nas dźwięki orkiestry, która była 
niesamowita. Uwielbiam muzykę na 
żywo, bo takich efektów akustycznych 
nie da się z niczym porównać. Sztuka 
była po części recytowana i po części 
śpiewana – na czele ze słynną pieśnią 
„Gdybym był bogaty”. Mało kto nie 
nucił jej pod nosem razem z głównym 
bohaterem — Tewje mleczarzem.

Całe show to jedna wielka przy-
jemność zarówno dla oka i ucha – 

przystojni aktorzy i piękne tancerki. 
Duża porcja ruchu i tańca na czele 
z moją ulubioną sceną, gdy Tewje 
wraz z żoną „stoją” w łóżku a wokół 
nich tańcują umarlaki… Tego nie da 
się opisać słowami, to trzeba po pro-
stu zobaczyć.

Ale przede wszystkim „Skrzypek” 
to wielka porcja humoru. Mimo, 
że czasem ze sceny płynęła atmosfe-
ra smutku, to nie czuliśmy pesymi-
zmu. Główny bohater ciągle patrzący 
na świat z nadzieją na lepsze jutro, 
zaraził nas optymizmem. Sztuka ta, 
to z pewnością był wspaniały pomysł 
na spędzenie w wesołej atmosferze 
sobotniego zimowego wieczoru.

Z resztą co tu więcej pisać, prze-
czytajcie zamieszczone na sąsiedniej 
stronie recenzje innych widzów, Pra-
cowników PBG.

Gdybym był 

W ostatnią sobotę lutego mieliśmy okazję 
zobaczyć musical pt. „Skrzypek na dachu”. 
Bilety rezerwowano dla nas z 2-miesięcznym 
wyprzedzeniem, bo chodź to tytuł znany 
każdemu, chętnych żeby obejrzeć Skrzypka  
nigdy nie brakuje.

tekst:
anna raJewicz specjalista ds. kadr, pbg sa

p

BOGATy…
„Pogodna, dowcipna i pełna ciepła opo-

wieść o świecie, którego już nie ma. Świet-

ne aktorstwo, imponująca 

scenografia i brawurowa 

choreografia. Polecam.”

agnieszka Górniak,  
PBG SA

„Skrzypek na dachu to fantastyczny 

spektakl, podczas którego było miejsce 

na śmiech, chwilę zadumy, łezkę w oku. 

Był to wyjątkowy sobotni 

wieczór dla całej rodzinki. 

Gorąco polecam.”

Aleksandra Byczkowska, 
PBG SA

„Spektakl był bardzo dobry. Ciekawe wi-

dowisko. Dobra gra aktorska, szczególnie 

głównego bohatera. Pomimo, iż spektakl 

trwał ponad 3 godziny, 

nie odczuwałem znudze-

nia ani przez minutę”.

Michał Maćkowiak,  
PBG SA

Przedstawienie opowiadające dzieje Tew-

jego Mleczarza miałem okazję pierwszy 

raz oglądać kilka lat temu na deskach 

opery Poznańskiej a ostatnio w Teatrze 

Muzycznym w Poznaniu. każde z tych 

przedstawień było bardzo dobre, ale ze 

względu na kameralny charakter tego 

ostatniego widzowie mogli poczuć się 

jakby byli w centrum wydarzeń na scenie. 

Przedstawienie w doskonały sposób odzwier-

ciedla atmosferę i klimat małej żydowskiej 

wioski z początku XX wieku. Jedną z najlep-

szych scen spektaklu jest ta w łóżku małżeń-

skim, kiedy Tewje opowiada sen o ukazaniu 

się babki Cajti, żądającej by jej wnuczka wy-

szła za mąż za ubogiego krawca. W tej scenie 

jak i wielu innych świetnie spisał się balet. 

Podobała mi się również ceremonia zaślubin.

Skrzypek na dachu jest obrazem przemian 

na świecie, upadania tradycji, o której tak 

się wiele mówi i która nie wytrzymuje kon-

frontacji z nowymi zjawiskami. Myślę, że ten 

problem jest ciągle aktualny, oczywiście już 

w innym wymiarze.

Piękne piosenki oraz brawurowe chóry, zna-

komita choreografia i stylizowane kostiumy 

— wszystko to składa się na przedstawienie, 

które doskonale wpisuje się w tradycję nie-

zliczonych realizacji tego musicalu na całym 

świecie.

Gorąco polecam obejrzenie 

historii Tewjego wszystkim 

tym, którzy do tej pory nie 

mieli okazji tego uczynić.

Mariusz Łożyński, PBG Sa

„Jestem wielbicielką musicalu „Skrzypek na 

dachu” od lat dziecięcych, oczekiwałam na 

spektakl z wielką niecierpliwością i radością. 

I jak się okazało wieczór 23 lutego 2013 r. 

był dla mnie niezapomnianym przeżyciem… 

Dzięki polskiej zimie razem z przyjaciółką 

spóźniłyśmy się o 2 minuty na spektakl…

Prośby i błagania nic nie dały, panie z szatni 

wysłały nas do kawiarni na kawę. Ale z po-

mocą przyszły nam pracownice bufetu… Wrę-

czyły krzesła pod pachy i kazały na palcach 

wejść tylnym wejściem… Adrenalina była 

niezła, zwłaszcza, że byłyśmy gonione przez 

szatniarki… Akcja powiodła się! I z lekkim 

poślizgiem udało się nam zasiąść i dać się 

pochłonąć wrażeniom płynącym z przed-

stawienia. Największe wrażenie zrobiła na 

mnie scena snu Tewje… choreografia i sce-

nografia do tego fragmentu była genialna… 

Czułam się prawie jak na cmentarzu wśród 

duchów ;-) Nie wspomnę o humorystycznym

prze-

kaz ie  

p r z e d -

stawienia, bo 

wielokrotnie wzbudził 

we mnie śmiech i szczerą radość… Gwiaz-

da spektaklu, pan Włodzimierz kalemba,  

porwał mnie swoja interpretacją roli Tewje 

mleczarza. Wśród kobiet bardzo duże wraże-

nie zrobiła na mnie Anna Lasota grająca rolę 

Chawe, szczerze żałuję, że miała tak mało 

partii do śpiewu… Jej głęboki, wyrazisty głos 

w drobnej, pięknej kobiecej postaci poruszył 

moje serce. Bardzo chciałabym ją zobaczyć 

w innych rolach. Na szczególna uwagę zasłu-

żył Łukasz Brzeziński jako najprzystojniejszy 

aktor musicalu… aż miło się patrzyło… No 

i oczywiście powalająca rola Rabina. Jego 

słowa do dziś brzmią mi w głowie, ich mą-

drość i przesłanie… „Siadajmy”… no 

i jego wspaniała choreografia 

taneczna… ja 

bawiłam się 

wspaniale.”

Monika  
Labrenz, PBG SA

„Skrzypek na dachu” to dosko-

nale, nie tylko jak na tamte czasy, zrobiony 

musical. Chwytliwy motyw przewodni, cha-

rakterystyczny główny bohater, perypetie, 

portret żydowskiej wioski... Wszystko 

okraszone zdrowym humorem. Ten na-

leżący do klasyki mu-

sical szczerze polecam 

każdemu!”

Stanisław Tatarynowicz, 
PBG SA



72 csr

III  2013    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

w naszej organizacji 

Dzień Kobiet 
w Grupie PBG

Piękna
kobietyrola

zień Kobiet to coroczne święto 
obchodzone 8 marca jako wyraz 
szacunku dla walczących o równo-
uprawnienie kobiet. Ustanowione 
zostało w 1910 roku. Dzień Ko-
biet był obchodzony jako świę-

to państwowe w Polsce do 1993 roku. I chociaż 
wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami 
PRL-u i z wręczanymi wtedy masowo goździkami, 
to u nas w Grupie święto kobiet wygląda inaczej. 
Świętujemy w biurach i na budowach.

d
tekst: 
redakcJa oGniwa
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8 marca 2013 r., Dzień Kobiet w Grupie PBG. Na zdjęciu „kadrówki” z PBG SA

Tuż przed rozpoczęciem seansu kinowego wiceprezes PBG SA Mariusz Łożyński,  składa życzenia z okazji Dnia Kobiet w imieniu Zarządu, Wysogotowo 8 marca 2012 r.

Wernisaż z okazji Dnia Kobiet w Grupie PBG, Wysogotowo, 7 marca 2011
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inęły wieki i cało-
wanie stało się re-
liktem przeszłości, 
do tego przyczyniła 
się także emancy-

pacja kobiet i troska o higienę. 
A jak jest aktualnie w Polsce? 

Zwyczaj całowania kobiet w rękę 
jest w największym rozkwicie i na 
świecie uchodzi za polską osobli-
wość. Jedna z moich znajomych za-
żartowała: „dojdzie do tego, że po-
licjant wręczając mandat – buchnie 
mnie w mankiet”, odpowiedziałem 
Jej: „będzie szczęście w nieszczę-
ściu”.

Są trzy szkoły:
• jedni uważają, że jest to zwyczaj 

rycerski, światowy i zasługuje na 
pielęgnację,

• druga grupa w ogóle nie całuje,
• trzecia grupa mężczyzn uważa 

i stoi na takim stanowisku, że ca-
łuje w rękę osoby im najdroższe 

Całuję Twoją dłoń 
Madame…
Już w Iliadzie Homer wspomina o całowaniu kobiet w rękę, zwyczaj ten zrodził 
się jako gest wyrażający uległość wobec kobiet – władców. Poddani obejmo-
wali je za nogi i całowali w ręce.

Mam jednak maksymę – jeżeli 
nie wiem, jak mam się zachować, 
to zachowuję się w porządku 
i elegancko, bo kobiety na to za-
sługują.

tekst: 
ryszard lewicki z-ca dyrektora ds. administracyjno-prawnych, pbg sa

Zawsze z dużą 
przyjemnością, 
z wyrazem szacunku 
całuję moją szefową 
w rękę – stara, 
dobra wazeliniarska 
szkoła.

(ja zawsze z dużą przyjemno-
ścią, z wyrazem szacunku cału-
ję moją szefową w rękę – stara, 
dobra wazeliniarska szkoła).
A co z pozdrowieniami? I znowu 

Homer. Pierwszy kłania się ten, 
który jest lepiej wychowany. Inna 
szkoła – wymiana ukłonów odbywa 
się równocześnie. 

A my Polacy? My kłaniamy się 
kobietom, młodszy – starszemu, 
pracownik – przełożonemu, idący 
– stojącemu, wchodzący – obecne-
mu, jadący samochodem – idącemu 
pieszo itp.

Pamiętajmy, że brak odpowiedzi 
to afront.

Relacja na linii mężczyzna – ko-
bieta to kopalnia przypadków, zda-
rzeń, okoliczności. Długo żyję i z do-
świadczenia wiem, że tyle ile kobiet, 
tyle problemów: jak się zachować 
w stosunku do nich, aby sprostać 
Ich gustom. 

M



76 77wielkanocwielkanoc

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     III  2013III  2013    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

ielkanoc — naj-
większe, naj-
starsze i naj-
wcześniej, bo już 
w II wieku, usta-

nowione święto Kościoła i wszystkich 
chrześcijan, poprzedzone sześcioty-
godniowym postem. Ma stosowną 
do swej rangi bogatą i piękną liturgię 
oraz liczne tradycje domowe. Wszyst-
kie obchody zarówno kościelne jak 
i domowe; spotkania towarzyskie 
i sąsiedzkie oraz poczęstunki i zaba-
wy młodzieży — łączy wspólna idea: 
jest nią radość i pochwała ciągle od-
radzającego się, niepokonanego życia, 
radość istnienia. „Chrystus powstał 
z grobu jako pisklę z jaja. Tak i wiosna 
przebiła się przez skorupę zimy.”*

Ucztę wielkanocną poprzedza 
w Polsce ceremonia dzielenia się 
jajkiem — które jest symbolem ży-
cia, płodności, miłości, sił witalnych 
i charakterystycznym atrybutem 
Świąt Wielkanocnych. Dania wielka-
nocnego stołu tradycyjnie powinno 

podawać się „bez dymu”, tzn. przy-
rządzone wcześniej (w większości ser-
wowane na zimno) albo tylko prze-
grzewane w Wielkanoc. W największe 
w roku święto nie godziło się bowiem 
gotować ani rozpalać wielkiego ognia 
pod kuchnią. Na gorąco podawano 
więc tylko ugotowany poprzedniego 
dnia żurek lub barszcz biały.

Ozdoba wielkanocnych stołów

Wśród świątecznych wielkanocnych 
ciast najważniejsze miejsce zajmo-
wały polskie baby drożdżowe: pe-
tynetowe, czyli muślinowe, puchowe, 
parzone, śmietankowe, migdałowe, 
łokciowe, podolskie (mające do dwóch 
stóp wysokości, przy wyjmowaniu 
ich z pieca, trzeba było niekiedy 
je rozbierać), szafranowe, z ciasta 
chlebowego, pączowe, migdałowe, 
korzenne, rodzynkowe warszawskie 
(z kopy żółtek), prawdziwie polskie 
(z dwóch kop żółtek) były ciastami 
najwyższej klasy i prawdziwą ozdobą 
wielkanocnych stołów. Ich pieczenie 

było całą ceremonią, bo rosły w cie-
ple, potem wyjmowano je z pieca, 
a gdy powoli stygły, zakazane były 
przeciągi, trzaskanie drzwiami, 
głośne rozmowy, aby baby przypad-
kiem nie opadły i nie dostały zakal-
ca. Nieudana baba była domowym 
nieszczęściem i narażała na szwank 
dobre imię pani domu.

Odrobina słodyczy

Historia Baby sięga wieku XVIII, kie-
dy to w Lotaryngii przebywał były 
król Polski, Stanisław Leszczyński. 
Król, zmuszony do zrzeczenia się 
tronu polskiego po wojnie o sukcesję 
w latach trzydziestych XVIII wieku, 
powrócił do Francji. Od swego zięcia 
— króla Francji Ludwika XV, który 
poślubił jego córkę Marię — otrzy-
mał bogate księstwo Lotaryngii. Zo-
stał jego dożywotnim władcą. Zapa-
miętano go jako króla-dobrodzieja. 
Miejscowa ludność nadała mu taki 
przydomek w podziękowaniu za do-
bre władanie księstwem. W Lotaryn-

wielkanocna
Wśród świątecznych wielkanocnych ciast najważniejsze miejsce 
zajmują polskie baby drożdżowe. Są ciastami najwyższej klasy 
i prawdziwą ozdobą wielkanocnych stołów.

tekst:
redakcJa oGniwa

w

BaBa

gii, zgodnie z legendą, Leszczyński 
zajmujący się filozofią i nauką, bar-
dzo się nudził. Czując gorycz swego 
losu, każdego dnia potrzebował cze-
goś słodkiego. Kucharze podawali 
mu często “kugelhupf”, austriackie 
ciastko zrobione z mąki, cukru, jajek, 
masła, winogron i drożdży piwnych. 
Jednak władcy to nie smakowało. 
Jego zdaniem ciasto było zbyt suche 
i bez smaku. Pewnego dnia po kilku 
kieliszkach rumu, który był ulubio-
nym trunkiem byłego króla, zapra-
gnął czegoś słodkiego. Podstawiony 
mu talerz z “kugelhupf” leżał obok 
butelki rumu, Stanisław Leszczyński 
wylał trunek na ciasto i spróbował. 
Rum okazał się brakującym skład-
nikiem. Tak rozpoczęła się historia 
ciasta Alì Babà, które odtąd stało się 
ulubionym przysmakiem władcy. 
Wynalazca nazwał ciasto imieniem 
bohatera książki, którą uwielbiał 
„Baśni tysiąca i jednej nocy”. Pol-
skim odpowiednikiem rumowego Ali 
Baby jest nasza baba wielkanocna.

HoFManaooko
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Krzyżówka

1. Powstają tam Podziemne Maga-
zyny Gazu.

2. Nowa spółka z Grupy PBG.
3. Pierwszy stadion oddany przez 

Grupę PBG na Euro 2012, wybudo-
waliśmy w…

4. Spotkanie Informacyjno-…
5. Odsunięcie terminalu LNG od lini 

brzegowej nastąpiło dla zachowa-
nia zabytkowych… szarych.

6. Kraj, którego stolicą jest Pekin.
7. Wiadomość w dobie Internetu.
8. Może być elektroniczny.
9. Siedziba Rafako. 

10. Jedna z miejscowości, gdzie 
powstaje kopalnia LMG.

11. Dzielimy się nim przy śniada-
niu wielkanocnym.

12. Historyczny kontrakt energe-
tyczny.

13. Terminal w Świnoujściu.
14. Tam wybudujemy blok 

węglowy.
15. Lany poniedziałek.
16. Jeden z obszarów działalności 

CSR.

Na pierwsze 6 osób, które zgłoszą się do nas z hasłem krzyżówki czekają upominki! Zapraszamy! 

Rozwiązania przesyłajcie na adres: redakcja@fundacjapbg.pl lub dzwońcie: 61 66 41 991.  

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

Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie – hasło krzyżówki. 
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