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Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli 
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że klauzula informacyjna zamieszczona została na 
stronie www.fundacjapbg.pl, a redakcja biuletynu 
pozyskała zgody pracowników na wykorzystywanie 
ich wizerunku. Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pra-
cę i własność. Tego samego oczekuje od innych. Dla-
tego też możliwość kopiowania i rozpowszechniania 
tekstów, dokumentów i zdjęć dostępnych w wydawni-
ctwach Grupy PBG jest ograniczona do osób upraw-
nionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian 
w nadesłanych tekstach.
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Szanowni Państwo,

Trzymacie w rękach wyjątkowe wydanie „Ogni-
wa” poświęcone kwestiom niezwykle istotnym 
we współczesnym świecie. Świadomość bycia 
odpowiedzialnym na każdym etapie naszego 
życia staje się wyrazem szacunku wobec tego, 
co zastaliśmy, i naszym zobowiązaniem wobec 
przyszłych pokoleń. Prowadząc biznes odpowie-
dzialnie, z poszanowaniem środowiska, mamy 
szansę i powinność dzielenia się tym, co wypra-
cowaliśmy ze społecznością lokalną w siedzibie 
spółki i w miejscach realizowanych inwestycji.

Kreowanie wizerunku Grupy odpowiedzialnej 
społecznie zostało powierzone powołanej Funda-
cji RAFAKO, która będzie kontynuować piękny 
dorobek Fundacji PBG. To fundacja inspirować 
będzie pracowników do działania i spełniać ma-
rzenia oraz wspierać osoby, instytucje, projekty, 
które w życie codzienne wnoszą dobro i warto-
ści ponadczasowe. Na łamach naszego biuletynu 
znajdą Państwo przykłady działań, które konty-
nuujemy przez lata, których podjęliśmy się w roku 
ubiegłym oraz zapowiedź i realizację niektórych 
działań w przyszłości.

Transparentność to cecha biznesu prowadzo-
nego odpowiedzialnie, dlatego też chcemy, aby 
każdy z nas miał szansę zapoznania się z „Dobry-
mi praktykami Grupy PBG” zebranymi w pigułce. 
Całościowe podejście do prowadzenia zrówno-
ważonego biznesu znajduje się w załączonym 
raporcie niefinansowym Grupy PBG za 2018 rok.

W imieniu Redakcji serdecznie zapraszam do 
współpracy i dziękuję wszystkim, którzy wnieśli 
swój wkład w powstanie tego wyjątkowego nu-
meru „Ogniwa”. Współtworzymy biznes, który 
przyczynia się do realizacji ogólnoświatowych 
celów zrównoważonego rozwoju i możemy być 
z tego dumni!

Redaktor wydania, dział CSR

http://www.fundacjapbg.pl
http://www.pilcrowstudio.pl
http://www.mos.pl/pl/
mailto:redakcja%40fundacja.rafako.com.pl?subject=
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Czym jest CSR?
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”, „Żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń” – 
to hasła bardzo dobrze znane nam wszystkim. Do czego się odnoszą i skąd 

się wzięły? Postaram się wyjaśnić na łamach tego artykułu. 

Tekst: Beatrycze Rychlik, koordynator ds. CSR Grupy PBG, Fundacja RAFAKO

CSR z ang. corporate social responsibility 
to odpowiedzialność organizacji / firmy za 
skutki i wpływy jej decyzji oraz działań na 
społeczeństwo i środowisko. To strategia 
firmy, która nie tylko jest nastawiona 
na zysk, lecz także, chcąc go osiągnąć, 
w swoją filozofię działania wpisuje 
transparentne i etyczne 
zachowania.



5Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

CSR

CSR z ang. corporate social responsibility to odpo-
wiedzialność organizacji / firmy za skutki i wpływy 
jej decyzji oraz działań na społeczeństwo i środowi-
sko. To strategia firmy, która nie tylko jest nastawio-
na na zysk, lecz także, chcąc go osiągnąć, w swoją 
filozofię działania wpisuje transparentne i etyczne 
zachowania, które przyczyniają się do zrównowa-
żonego rozwoju, włączając w to zdrowie i dobrobyt 
społeczeństwa, z uwzględnieniem oczekiwań inte-
resariuszy.

To zgodne z  obowiązującym prawem i  spójne 
z międzynarodowymi normami postępowanie, które 
jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowa-
ne w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów 
i relacji z  interesariuszami. Niezbędną podstawą 
zrównoważonego rozwoju jest środowisko, narzę-
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dziem do osiągania celu jest gospodarka, a to, 
co dzięki takiemu połączeniu chcemy uzyskać, 
to dobra jakość życia nas wszystkich.

W  wrześniu 2015 ONZ przyjął dokument 
„Przekształcanie naszego świata: Agenda na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju  – 2030”, 
który zawiera 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. Charakteryzują się one globalnym 
horyzontem zaplanowanych działań z datą 
realizacji do 2030 roku.

Świadomość wpływu na środowisko natu-
ralne, tworzenie najlepszego otoczenia roz-
woju dla pracowników, podnoszenie pozio-
mu funkcjonowania lokalnych społeczności 
oraz partnerska współpraca z otoczeniem to 
główne założenia strategii zrównoważonego 
rozwoju całej Grupy PBG, realizującej cele wy-
znaczone przez ONZ.

Niewątpliwie istotą funkcjonowania przed-
siębiorstw jest rozwój, ale coraz większy nacisk 
kładziony jest na to, w jaki sposób się rozwi-
jamy. Większa świadomość odpowiedzialności 
ciążącej na przedsiębiorstwach, nowy sposób 
podejmowania decyzji czy uwzględnianie sze-
rokiego spectrum potrzeb otoczenia to zmiany, 
które świadczą o prowadzeniu działalności go-
spodarczej w sposób odpowiedzialny.

Kodeks postepowania firmy i jej fundamen-
ty to wartość dodana przedsiębiorstwa, która 
w obecnych czasach ma wpływ na decyzje po-
dejmowane przez pracownika. Już nie tylko 
kuszenie pracownika podnoszeniem stawek 
płacowych czy różnego rodzaju benefitami 
ma kluczowe znaczenie. Coraz częściej, szcze-
gólnie młodzi ludzie, zwracają uwagę na to, 
czym pracodawca może się wyróżnić, jakimi 
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CSR

wartościami kieruje się w swojej działalności 
i jaki wpływ wywierają te decyzje na otoczenie. 

Coraz częściej strategia CSR i jej realiza-
cja w  przedsiębiorstwie jest dodatkowym 
elementem, stawianym na liście priorytetów 
dla pracownika. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu staje się źródłem przewagi konkuren-
cyjnej w momencie, kiedy na stałe wpisuje się 
w  kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa 
i przestaje być postrzegana jako oderwane 
od strategii firmy inicjatywy zewnętrzne.

Podstawą budowania odpowiedzialne-
go biznesu stało się prowadzenie dialogu 
przedsiębiorstwa z interesariuszami. Tylko 
słuchanie siebie nawzajem i reagowanie na 
zgłaszane potrzeby pozwala organizacji na 
budowanie zaufania społecznego. Przedsię-
biorstwo ma obowiązek dbać o to zaufanie, 

Kodeks postepowania firmy 
i jej fundamenty to wartość 
dodana przedsiębiorstwa, 
która w obecnych czasach 
ma wpływ na decyzje 
podejmowane przez 
pracownika. Już nie tylko 
kuszenie pracownika 
podnoszeniem stawek 
płacowych czy różnego 
rodzaju benefitami ma 
kluczowe znaczenie. Coraz 
częściej, szczególnie młodzi 
ludzie, zwracają uwagę 
na to, czym pracodawca 
może się wyróżnić, jakimi 
wartościami kieruje się 
w swojej działalności i jaki 
wpływ wywierają te decyzje 
na otoczenie. 

dlatego też komunikacja, zarówno ta pro-
wadzona wewnątrz organizacji, jak i na ze-
wnątrz, jest szalenie istotna. 

Prowadzenie przemyślanej, zrównoważo-
nej i odpowiedzialnej działalności w zgodzie 
z  potrzebami otoczenia wymaga od firmy 
dużego zaangażowania i wiąże się z licznymi 
wyzwaniami. Dlatego też ciągłe doskonalenie 
się, wprowadzanie działań zmierzających do 
ochrony otoczenia i środowiska naturalnego, 
wspieranie słabszych oraz dbanie o podnosze-
nie jakości życia – to nasz obowiązek jako Gru-
py Kapitałowej, mającej na względzie dobro 
przyszłych pokoleń.

Zrównoważony i odpowiedzialny biznes to 
nasza powinność, to nasz wyraz szacunku wo-
bec tego, co zastaliśmy, ale też ukłon w stronę 
przyszłych pokoleń.
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Raportowanie wpływa na rozwój komunikacji 
firm z otoczeniem. Transparentność stała się 
nierozerwalną cechą biznesu prowadzonego 
w  sposób zrównoważony i  odpowiedzialny. 
Wynika to z czasów, w jakich żyjemy. W dobie, 
kiedy dostęp do informacji dotyczy niemalże 
każdej sfery naszego życia, brak informacji 
o pewnych zagadnieniach okazuje się być rów-
nież informacją dla naszych interesariuszy.

Chcąc spełnić wymogi ustawowe nałożone 
na nas jako podmiot notowany na giełdzie, ale 
również z racji tego, że jesteśmy dojrzałą orga-
nizacją, dążącą do zrównoważonego rozwoju 
w swoich strukturach, powołaliśmy Zespół Ro-
boczy do spraw Raportowania Niefinansowe-
go. Pracownicy poszczególnych spółek – PBG, 
PBG oil&gas, RAFAKO, RAFAKO Engineering 
i  Energotechniki Engineering dostarczali 
danych z obszarów działalności poszczegól-
nych podmiotów, tak aby w fazie końcowej 
powstał raport obrazujący działalność całej 
Grupy Kapitałowej. Współpraca, terminowość 
i  rzetelność to zasady, dzięki którym może-
my pochwalić się wspólnie wypracowanym 
sukcesem. Zapraszam zatem do zapoznania 
się ze składem zespołu ds. raportowania nie-
finansowego wraz z zaznaczeniem obszaru 
odpowiedzialności: 

PO CO NAM 
RAPORT NIEFINANSOWY?

Obowiązek raportowania danych niefinansowych został nałożony na spółki przez ustawodawcę w wyniku 
wdrożenia dyrektywy unijnej oraz obowiązującej ustawy o rachunkowości. Spółki zostały zobowiązane 

do raportowania zarówno swoich sukcesów, jak i porażek oraz do ujawnienia swoich planów, celów 
i wyników dotyczących kwestii społecznych, pracowniczych, środowiskowych i etycznych.

Tekst: Beatrycze Rychlik, koordynator ds. CSR Grupy PBG, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A.

• Aleksandra Stysiał, Beatrycze Rychlik – od-
powiedzialne za obszar CSR,

• Monika Ziółkowska, Michał Wassel – w ge-
stii których pozostaje obszar ZSZ,

• Gabriela Krawiec – odpowiedzialna za ob-
szar dot. ochrony środowiska,

• Piotr Kubala, Monika Grabiniok i Przemy-
sław Nowak – którzy zajęli się tematami 
z obszaru BHP,

• Jolanta Zając z Krzysztofem Hrycko dostar-
czyli nam danych z obszaru kadrowego,

• Biura Zarządów reprezentowane są 
przez Magdalenę Eckert, koordynatora 
ds. obowiązków informacyjnych, i Roma-
na Musioła – zgromadzili oni informacje 
z obszaru prawno-organizacyjnego Grupy,

Cele Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development Goals, SDG) 
sformułowane na forum ONZ są zestawem 
działań mających na celu osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju w jego trzech 
wymiarach – gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym – w zrównoważony 
i zintegrowany sposób. 
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CSR

• Bożena Małczak-Koziarska oraz Piotr Ka-
raś – dostarczyli danych do raportu z ob-
szaru PR i marketingu, 

• Hanna Gajewska – odpowiedzialna była za 
dostarczenie danych z działalności Funda-
cji PBG.
Do zespołu raportującego z obszaru pozo-

stałych spółek wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej PBG należeli również: Krystyna 
Niklewicz z RAFAKO Engineering oraz Norbert 
Lejeune – Energotechnika Engineering. Koor-
dynacja projektu została powierzona mojej 
osobie i z tego miejsca chciałam jeszcze raz 
podziękować Zarządom za zaufanie i szansę.

Proces raportowania wymaga współpracy 
na wielu obszarach działalności firmy, w tym 
pogłębionej komunikacji z pracownikami oraz 
interesariuszami. Naszym celem było stworze-
nie raportu, który pokaże jak działa Grupa PBG 
i jakie są poziomy naszych odpowiedzialności. 
Raport docelowo ma posłużyć jako materiał 
edukacyjny dla wielu grup interesariuszy, co 
pozwoli trafić do szerokiego grona odbiorców. 
Raportowanie umożliwia budowanie transpa-
rentnych relacji i godnej zaufania marki, co wpi-
suje się w cele strategiczne Grupy PBG, dlatego 
też dziękuję każdemu z Was za udzielone wspar-
cie i pomoc na każdym etapie raportowania.

Zrównoważony i odpowiedzialny biznes to 
zachowanie równowagi w rozwoju. Dzielenie się 
wypracowanym zyskiem, wiedzą, doświadczeniem 
i otwartym sercem to nasze zobowiązanie wobec 
przyszłych pokoleń.
Beatrycze Rychlik

Proces raportowania wymaga współpracy na wielu obszarach działalności firmy, 
w tym pogłębionej komunikacji z pracownikami oraz interesariuszami. Naszym celem 
było stworzenie raportu, który pokaże jak działa Grupa PBG i jakie są poziomy naszych 
odpowiedzialności. Raport docelowo ma posłużyć jako materiał edukacyjny dla wielu 
grup interesariuszy, co pozwoli trafić do szerokiego grona odbiorców.
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Rok 2018 to przyjęcie i zako-
munikowanie przez Grupę 
PBG nowej strategii bizne-
sowej zmierzającej do stwo-
rzenia wokół RAFAKO S.A. 
największej polskiej grupy 
inżynieryjno-budowlanej ofe-
rującej specjalistyczne usłu-
gi budowlane dla przemysłu 
energetycznego oraz branży 
gazu ziemnego, ropy nafto-
wej i paliw. Podjęte decyzje to 
odpowiedź na zmieniającą się 
sytuację rynkową i wyzwania 
jakie stawia przed nami krajo-
wa i zagraniczna gospodarka.

Dla podkreślenia roli spół-
ki RAFAKO, jako kluczowego 
podmiotu w  Grupie Kapi-
tałowej PBG, Zarząd PBG 
i Fundacji PBG podjęli decy-
zję o zmianie nazwy na Fun-
dacja RAFAKO. Zmieniła się 
nazwa ale nie zmienia się cel 
działania Fundacji, która od 
10 lat kreuje, inspiruje oraz 
wspiera. Fundacja RAFAKO 
będzie kontynuować podjęte 
działania, koordynować pro-
jekty kulturalne, naukowe 
i  sportowe oraz związane 

z dziedzictwem narodowym 
i społecznością lokalną, kon-
centrując większą niż dotych-
czas uwagę podejmowanych 
działań na społeczności lokal-
nej Raciborza.

W celu ujednolicenia i upo-
rządkowania działań marke-
tingowych w Grupie Kapita-
łowej PBG Zarządy spółek 
postanowiły o przeniesieniu 
obszaru działań marketingo-
wych dla wszystkich spółek 
z Grupy do Fundacji RAFAKO. 
Zabieg ten gwarantuje efek-
tywność przemyślanych, 
celowych i podejmowanych 
na lata działań oraz wzrost 
konkurencyjności Grupy.

Od tej pory na Fundacji 
spoczywa odpowiedzialność 
w  zakresie świadczenia dla 
spółek z  Grupy Kapitałowej 
usług dotyczących promocji 
produktów i usług; organiza-
cji i udziału w konferencjach, 
sympozjach i wydarzeniach 
z  udziałem przedstawicieli 
spółek; zarządzanie social 
mediami; prowadzenie relacji 
z otoczeniem i współpracy z lo-

Fundacja RAFAKO

W celu ujednolicenia 
i uporządkowania 
działań marketingowych 
w Grupie Kapitałowej 
PBG Zarządy 
spółek postanowiły 
o przeniesieniu obszaru 
działań marketingowych 
dla wszystkich spółek 
z Grupy do Fundacji 
RAFAKO. Zabieg ten 
gwarantuje efektywność 
przemyślanych, celowych 
i podejmowanych na 
lata działań oraz wzrost 
konkurencyjności Grupy.

Powołana do życia 10 lat temu Fundacja PBG zmienia swoją nazwę na Fundacja RAFAKO. 
Zmienia się nazwa, ale nie zmieniają się cele. Nadal będziemy kreować, inspirować oraz 

wspierać kontynuując tym samym dobre praktyki i tradycje wypracowane w Grupie PBG.

Tekst: Bożena Małczak-Koziarska, dyrektor, Fundacja RAFAKO
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kalnymi władzami; promocja 
wizerunku i marki Grupy Ka-
pitałowej; organizacja spon-
soringu inicjatyw naukowych, 
kulturalnych, sportowych 
i społecznych oraz koordyna-
cji działań CSR na poziomie 
Grupy PBG. 

Wymienione przykładowe 
zadania to tylko część odpo-
wiedzialności przeniesionej 
na Fundację RAFAKO.

W  jubileuszowym roku 
70-lecia RAFAKO i  25-lecia 
PBG i  w  latach kolejnych, 
dzięki Fundacji RAFAKO re-
alizować będziemy działania 
w sposób odpowiedzialny spo-
łecznie, zachowując dla przy-

wspieramy

kreujemy

inspirujemy

szłych pokoleń, to co otrzyma-
liśmy od natury i  z  zaanga-
żowaniem pracując na rzecz 
naszych głównych interesa-
riuszy  – Pracowników oraz 
społeczności lokalnej. Zapra-
szamy do współpracy. Dajmy 
sobie wzajemnie szansę na 
bycie lepszym i nieustannie 
udowadniajmy sobie i innym, 
że razem możemy więcej!

Fundację RAFAKO tworzą: 
Iwona Bis, Hanna Gajewska, 
Joanna Januszewska, Piotr Mierzwa, 
Joanna Perczyńska, Lidia Prętka, 
Beatrycze Rychlik, Janusz Rydzak, 
Katarzyna Szostak, Katarzyna 
Przybyła oraz Bożena Małczak-
Koziarska Dyrektor Fundacji.
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Kossakowie w Raciborzu
Wielka kultura i sztuka zagościły w Pałacyku Myśliwskim RAFAKO.

Tekst: Beatrycze Rychlik, koordynator ds. CSR Grupy PBG, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Marcin Giba; Katarzyna Przybyła, RAFAKO S.A., Janusz Rydzak, Fundacja RAFAKO

Kossakowie na 100-lecie odzyskania 
niepodległości to wystawa objęta 
patronatem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Ministra Kul-
tury. Dzięki inicjatywie Fundacji 
PBG w 2018 roku zaprezentowana 
została w Muzeum Polskim w Rap-
perswilu w  Szwajcarii, Bibliotece 
Polskiej w  Paryżu oraz Muzeum 
Okręgowym w  Suwałkach. Dziś 
w ramach obchodów 70-lecia spółki 
RAFAKO oraz kontynuacji dobrych 
tradycji wypracowanych przez Fun-
dację PBG, Fundacja RAFAKO daje 
nam możliwość obejrzenia najwspa-
nialszych dzieł dwóch polskich ar-
tystów – Juliusza i Wojciecha Kos-
saków. Raciborska edycja wystawy 
została objęta patronatem przez 
Prezydenta Miasta Racibórz.

Odtworzona na płótnach potęga 
Rzeczypospolitej, głębokie umiło-
wanie wszystkiego tego, co wiąże 
się z historią, przyrodą i obyczajo-
wością polską, podziw dla rodzimej 

poezji romantycznej i pamięć o po-
tędze Rzeczypospolitej to cechy cha-
rakterystyczne twórczości artystów 
zatrzymane na prezentowanych 
obrazach. A  pośród malowanych 
motywów ten najważniejszy – koń 
i  jego kult jako „towarzysza” polo-
wań, wypraw wojennych i przede 
wszystkim – symbol wolności.

Malarstwo, w którym została za-
klęta dusza polska, a jednocześnie 
malarstwo, które kształtowało tę 
duszę – to słowa kustosz wystawy, 
Pani Elizy Ptaszyńskiej, w jednym 
zdaniu opisujące twórczość Juliu-
sza i  Wojciecha Kossaków, którą 
dziś mamy szansę podziwiać w Ra-
ciborzu.

Po uroczystym otwarciu wysta-
wy z udziałem przedstawicieli władz 
miasta i zaproszonych gości, wysta-
wa jako pierwszym udostępniona 
została pracownikom. Począwszy 
od 6 kwietnia aż do końca czerwca 
w weekendy każdy z nas będzie mógł 
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Odtworzona na płótnach potęga Rzeczypospolitej, 
głębokie umiłowanie wszystkiego tego, co 
wiąże się z historią, przyrodą i obyczajowością 
polską, podziw dla rodzimej poezji romantycznej 
i pamięć o potędze Rzeczypospolitej to cechy 
charakterystyczne twórczości artystów 
zatrzymane na prezentowanych obrazach. 
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wspólnie z całą rodziną, dziadkami, 
dziećmi i przyjaciółmi podziwiać zna-
komite dzieła. „Kossakowie” w Raci-
borzu to także wyjątkowa okazja, aby 
zapoznać z naszą kulturą i sztuką 
najmłodszych. Zapraszamy do zgła-
szania się szkoły chcące zapoznać 
swoich uczniów z tym niezwykłym 
malarstwem. Z inicjatywy Fundacji 
RAFAKO, dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób, możemy szerzyć nowoczesny 
patriotyzm, gdyż właśnie za pośred-
nictwem takich inicjatyw buduje się 
społeczeństwo zaangażowane, ak-
tywne i dojrzałe.

Bardzo zależało nam 
na tym, aby wystawę 
w pierwszej kolejności 
mogli podziwiać 
nasi pracownicy. 
To głównie dla nich 
ta wystawa jest 
zorganizowana. 
Jest to prezent dla 
pracowników z okazji 
70-lecia RAFAKO. 
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Aleksandra Królik
Administrator Systemów Biznesowych, RAFAKO S.A.

Jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, 
ponieważ na co dzień w  swoich obowiązkach 
nie mamy wiele wspólnego z kulturą i sztuką na 
takim poziomie. Jesteśmy szczęśliwi, że mogli-
śmy to zobaczyć na własne oczy. Prawdopodobnie 
nie każdy z nas miałby okazję zobaczyć te obrazy, 
gdyby nie ta wystawa.

Karolina Kubica-Kamińska
Dyrektor HR, RAFAKO S.A.

Bardzo zależało nam na tym, aby 
wystawę w  pierwszej kolejności 
mogli podziwiać nasi pracownicy. 
To głównie dla nich ta wystawa jest 
zorganizowana. Jest to prezent 
dla pracowników z okazji 70-lecia 
RAFAKO. To, co jest dla nas niezwy-
kle istotne, to możliwość spotkania 
w  innych niż na co dzień okolicz-
nościach. To, że możemy wspólnie 
podziwiać dzieła sztuki, to, że mo-
żemy się spotkać, że możemy razem 
pobyć – niekoniecznie na produkcji 
czy w biurze lub na delegacji. Zależy 
nam na tym, aby budować wśród 
pracowników poczucie wspólnoty.
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Mariusz Twardawa
Dyrektor Biura Technicznego, RAFAKO S.A. 

Tak naprawdę pierwszy raz 
mamy okazję w RAFAKO oglądać 
i gościć taką wystawę. Bardzo 
się cieszę, że taka ilość obrazów, 
dzieł sztuki, jest prezentowana 
właśnie w  Raciborzu, a  szcze-
gólnie, że możemy to oglądać 
w RAFAKO.
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Mirosław Koziarski
Dyrektor ds. Rynków Zagranicznych, RAFAKO S.A. 

Bardzo ciekawa inicjatywa, cenna. Zmienia oblicze 
Pałacyku, dzięki czemu to miejsce ma szansę stać się 
centrum podobnych zdarzeń w przyszłości. Nieko-
niecznie RAFAKO będzie się kojarzyło już wyłącznie 
z kotłami.

Począwszy od 6 kwietnia, 
aż do końca czerwca 
w weekendy każdy z nas 
będzie mógł wspólnie z całą 
rodziną, dziadkami, dziećmi 
i przyjaciółmi podziwiać 
znakomite dzieła.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 
kossakowie@fundacjarafako.com.pl
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej rodzinie 
Kossaków www.kossakowie.com.pl oraz polubienia fanpage’u 
„Kossakowie” na facebooku.

mailto:kossakowie%40fundacjarafako.com.pl%0D?subject=
http://www.kossakowie.com.pl
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Jak uczciliśmy 
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Budujemy społeczeństwo zaangażowane, dojrzałe i aktywne poprzez 
inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tekst: Lidia Prętka, manager PBG Gallery, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Archiwum PBG Gallery

W listopadzie 2018 roku Fundacja 
PBG zaprosiła pracowników oraz 
dzieci z Ochronki „Jurek” do odwie-
dzenia Wielkopolskiego Muzeum 
Wojskowego w  Poznaniu oraz po-
znańskiego Muzeum Rogala. W mu-
zeum wojskowym  można było obej-
rzeć wiele ciekawych eksponatów 
z rożnych okresów naszej historii, 
kiedy to wojsko polskie i wielkopol-
skie walczyło o naszą niepodległość. 
Dzieci dowiedziały się między in-
nymi, skąd pochodzą kolory naszej 
narodowej flagi czy też wielu cieka-
wostek, jak na przykład to, że hełm 

rycerza z  dawnych czasów miał 
miejsce na ukrycie w nim pamiątki 
od swojej ukochanej, np. chusteczki 
czy medalika.

W Muzeum Rogala z kolei dzieci 
zapoznały się z  kulinarną sztuką 
tworzenia słynnego poznańskiego 
rogala marcińskiego w  interesu-
jącym kontekście historii i tradycji 
Poznania. W zabytkowej kamienicy 
Starego Rynku, w której mieści się 
Muzeum, można było obejrzeć po-
kaz cukiernika, przygotowującego 
ciasto na rogale, oraz wsłuchać się 
w opowieść o wydarzeniach związa-

Na pewno w pamięci 
dorosłych, jak i dzieci 
pozostaną ciekawe wrażenia 
i wiele nowych informacji 
na temat historii, którą 
tworzyli nasi przodkowie, 
pozostawiając nam wolność, 
z której dzisiaj możemy 
w pełni korzystać.

W muzeum wojskowym
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nych ze świętem św. Marcina. W całej 
prezentacji dzieci mogły brać czyn-
ny udział. Dziękujemy tym, którzy 
skorzystali z  propozycji Fundacji 
i  w  roku 100-lecia niepodległości 
znaleźli czas, aby poświęcić go swo-
im dzieciom czy wnukom. Na pew-
no w pamięci dorosłych, jak i dzieci 
pozostaną ciekawe wrażenia i wiele 
nowych informacji na temat historii, 
którą tworzyli nasi przodkowie, po-
zostawiając nam wolność, z której 
dzisiaj możemy w pełni korzystać.

Bogatą spuściznę w  dziedzinie 
malarstwa polskiego pozostawił 
nam wybitny malarz przełomu XIX 
i XX wieku Józef Brandt. Wyjątkowa, 
duża prezentacja jego dzieł pokazy-
wana była w Muzeum Narodowym 
w Warszawie i przeniesiona została 
do Muzeum Narodowego w Pozna-
niu. Z tej okazji na początku grudnia 
Fundacja PBG i PBG Gallery zapro-
ponowały pracownikom spotkanie 
kuratorskie w muzeum. Powodem 
do dumy dla nas był fakt, że obraz 
przekazany przez Fundację PBG 
znalazł się w kolekcji wystawy za-
równo w Warszawie, jak i w Pozna-
niu. Warto podkreślić, że mieliśmy 
okazję obejrzeć dzieła malarza 
uznanego za najwybitniejszego 
polskiego malarza batalistycznego 
XIX wieku.

Historyk sztuki, Joanna Bryl, 
oprowadzając uczestników po wy-
stawie, przekazała wiele interesu-
jących informacji na temat życia 
i  twórczości Józefa Brandta. Waż-
nym momentem jego barwnego ży-
ciorysu było założenie w 1875 roku 
prywatnej szkoły malarskiej w Mo-
nachium, a tym samym zaistnienie 
jako przywódcy tzw. monachijskiej 
szkoły malarstwa polskiego, z któ-
rą związani byli m.in. Aleksander 

W Muzeum Rogala 
z kolei dzieci zapoznały 
się z kulinarną sztuką 
tworzenia słynnego 
poznańskiego 
rogala marcińskiego 
w interesującym 
kontekście historii 
i tradycji Poznania.

Gierymski, Wojciech Kossak czy 
Leon Wyczółkowski. Do ciekawostek 
należy też fakt, że malarz ten stwo-
rzył kolekcję dawnej broni, strojów, 
instrumentów muzycznych oraz 
historycznych rekwizytów, którą 
przekazał w testamencie narodowi 
polskiemu.

PBG Gallery Skalar Office Center 
w Poznaniu udostępniła mieszkań-
com wystawę pt.  Małe Ojczyzny. 
Piękno Wielkopolski – 11 przegląd 

W Muzeum Rogala. Szymek pozuje mamie do 
zdjęcia, czekając aż wyrośnie ciasto na rogale



20 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

środowisk twórczych Stowarzysze-
nia Ekoart. Wystawa przygotowa-
na z okazji 100-lecia niepodległości 
została uroczyście otwarta w dniu 
30  listopada. Swoje prace zapre-
zentowało 19 artystów. Wernisaż 
z  udziałem wielu gości upłynął 
w  podniosłej atmosferze. Wśród 
członków Ekoartu są także poeci, 
którzy podczas spotkania czytali 
swoje wiersze związane z  Pozna-
niem i tymi, którzy walczyli w obro-
nie naszej wolności. Nie zabrakło 
więc akcentów patriotycznych. Ku-
ratorem wystawy był malarz Witold 
Zakrzewski, prezes Stowarzyszenia. 
Prace artystów można było oglądać 
do połowy stycznia.

W Wysogotowie z kolei zaprezen-
towaliśmy dwie wystawy związane 
z tak ważnym narodowym jubileu-
szem. Przygotowane zostały przez 
Polskie Stowarzyszenie w Lozannie 

Każdy z pracowników ma szansę 
zadbać o edukację kulturalną swojego 
dziecka! „Wypożycz wystawę do 
szkoły Twojego dziecka” to inicjatywa 
skierowana do pracowników, którzy 
chcieliby zaprosić mobilną wystawę 
w szkolne mury swoich pociech 
i zachęcić dzieci oraz młodzież do 
poznawania historii naszej Ojczyzny. 
Wszystkie osoby zainteresowane 
zapraszamy do kontaktu z Fundacją 
RAFAKO hanna.gajewska@pbg-sa.pl
Lidia Prętka

Dzieci i młodzież uczestniczący w wykładzie 
na temat życia i twórczości Ignacego Paderewskiego

mailto:hanna.gajewska%40pbg-sa.pl?subject=Akcja%20Wypo%C5%BCycz%20wystaw%C4%99%20do%20szko%C5%82y%20Twojego%20dziecka
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dla społeczności Szwajcarów i  Po-
laków. Pomoc oraz wsparcie w or-
ganizacji wystaw zapewniła Funda-
cja PBG. Pierwsza z nich, w wersji 
francuskiej – miała swoją premierę 
w Szwajcarii, a potem u nas w PBG 
Gallery i w Smólsku podczas szko-
lenia dla menedżerów Ja lider XXI 
wieku, naturalnie z opisem w języku 
polskim. Kolejna prezentowana była 
w Wysogotowie i podczas firmowej 
Barbórki. Obie wystawy dotyczyły 
życia i  działalności Ignacego Pa-
derewskiego, wielkiego muzyka, 
a  jednocześnie wielkiego patrioty 
i Polaka.

Na początku roku wystawa zo-
stała zaprezentowana w  Społecz-
nej Szkole Podstawowej „Dębinka” 
w dniach 5.01 – 1.02.2019, a następ-
nie w I LO w Poznaniu, dzięki czemu 
trafiła do szerokiego grona dzieci 
i młodzieży.

W Wysogotowie z kolei zaprezentowaliśmy dwie 
wystawy związane z tak ważnym narodowym 
jubileuszem. Przygotowane zostały przez Polskie 
Stowarzyszenie w Lozannie dla społeczności 
Szwajcarów i Polaków. Pomoc oraz wsparcie 
w organizacji wystaw zapewniła Fundacja PBG.

Wystawa w „Dębince”
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Oddział Szkolenia 
Zawodowego 

RAFAKO
OSZ RAFAKO to nasz powód do dumy i jedna z najlepiej 

wyposażonych szkół tego typu w kraju.

Tekst: Beatrycze Rychlik, koordynator ds. CSR Grupy PBG, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Jerzy Lis, kierownik Oddziału Szkolenia Zawodowego, RAFAKO S.A.

Tradycja szkolenia pracowników 
młodocianych w RAFAKO sięga 1958 
roku, kiedy to firma funkcjonowała 
pod nazwą Fabryka Urządzeń Tech-
nicznych. Od 1975 r., po oddaniu do 
użytku nowego budynku szkolnego 
oraz nowego budynku warsztatów 
szkolnych powołanej wcześniej Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej Fabryki 
Kotłów RAFAKO, zajęcia dydaktycz-
ne realizowane były do 31 sierpnia 
2000 r., kiedy to nastąpiła likwidacja 
placówki. Decyzja ta podyktowana 
została między innymi przeprowa-
dzoną reformą szkolnictwa. W 2007 
roku nastąpiła reaktywacja kształ-
cenia pracowników młodocianych 
w formie Oddziału Szkolenia Zawo-
dowego w nowo zorganizowanym 
obiekcie na terenie zakładu.

Cele praktycznej nauki zawodu
Ośrodek szkoleniowy w  RAFAKO 
zapewnia pozyskanie wysoko wy-

kwalifikowanej kadry w  profesji 
ślusarza i spawacza. Dzięki działal-
ności szkoły przyzakładowej spółka 
gwarantuje sobie wysoką jakość 
produkcji poprzez pracownika, któ-
ry od podstaw jest przygotowywa-
ny do zawodu przez własny ośro-
dek szkoleniowy. Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego RAFAKO zapewnia 
również aktywizację młodych ludzi 
na rynku pracy poprzez połączenie 
nauki z praktyczną nauką zawodu 
i  zagwarantowanie swoim absol-
wentom stabilnego miejsca pracy.

Oferta edukacyjna
Oddział Szkolenia Zawodowego pro-
wadzi trzy formy szkolenia:
1. Szkolenie pracowników młodo-

cianych przy corocznym naborze 
dwóch klas pierwszych w zawo-
dzie ślusarz.

2. Kursy spawania dla osób spo-
za firmy, głównie kierowanych 
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52
W 2018 roku Oddział Szkolenia 

Zawodowego w RAFAKO 
ukończyło  

52 absolwentów.

515
Od reaktywacji w 2007 r. do 
zakończenia roku szkolnego 

2017/2018 szkołę 
ukończyło 515 

uczniów.

Przez ostanie 10 lat 100% 
wykwalifikowanych fachowców zatrud-

nionych na produkcji pochodziło 
z grona absolwentów szkoły 

przyzakładowej, a nie 
rekrutacji ze-

wnętrznej.

2672
Od 1958 r. do 31 sierpnia 

2000 r. szkołę zawodową 
ukończyło 2672 

absolwentów.

36
Praktyczną naukę zawodu w roku 

szkolnym 2018/2019 
rozpoczęło 36 uczniów.

42
Obecnie w klasie II szkolimy 

42 natomiast w III – 
48 uczniów.

100%

OSZ  
RAFAKO 

w liczbach
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Działamy w przekonaniu, 
że współczesny 
pracownik wykonujący 
pracę w firmie, która 
oferuje swoje usługi 
i produkty na rynku 
globalnym, powinien 
nie tylko cechować 
się umiejętnościami 
praktycznymi/
manualnymi, lecz także 
mieć ugruntowany, 
wysoki poziom wiedzy 
teoretycznej

przez Powiatowy Urząd Pracy 
w ramach projektu „Mam zawód –
mam pracę”.

3. Odtwarzanie uprawnień przez 
spawaczy zatrudnionych w spół-
ce pod nadzorem TUV oraz UDT.
Działamy w  przekonaniu, że 

współczesny pracownik wykonu-
jący pracę w firmie, która oferuje 
swoje usługi i produkty na rynku 
globalnym, powinien nie tylko ce-
chować się umiejętnościami prak-
tycznymi/manualnymi, lecz także 
mieć ugruntowany, wysoki poziom 
wiedzy teoretycznej oraz zarówno 
zawodową, jak i ogólną umiejętność 
poprawnego komunikowania się 
w języku obcym.

Dzieje się tak dzięki współpracy 
RAFAKO, które zapewnia praktyczną 
naukę zawodu i CKZiU Nr 2 „Mecha-
nik” w Raciborzu. Realizacja prak-
tycznej nauki zawodu odbywa się 
wyłącznie w formie zajęć praktycz-
nych. W zależności od roku kształce-
nia zajęcia praktyczne realizowane 
są przez dwa (klasy I  i  II) lub trzy 
(klasy III) dni w tygodniu. W klasach 
pierwszych praktyczna nauka zawo-
du odbywa się wyłącznie w Oddzia-
le Szkolenia Zawodowego RAFAKO. 
W  klasach drugich szkolenie uzu-
pełniane jest zajęciami realizowa-
nymi na wydziałach pomocniczych 
(np. remont, hartownia, izba pomia-
rów). W klasie trzeciej natomiast za-

Zajęcia w warsztacie tokarskim
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Praktyki uczniowskie na wydziałach

jęcia praktyczne realizowane są na 
wydziałach produkcyjnych. 

Podkreślenia wymaga fakt, że 
dążąc zarówno do zapewnienia 
wysokiego bezpieczeństwa nauki, 
jak i odpowiedniej jej efektywności, 
wszyscy szkolący, tak w  Oddziale 
Szkolenia Zawodowego, jak i na wy-
działach mają uprawnienia pedago-
giczne oraz związani są szczegółową 
umową, precyzyjnie regulującą za-
kres ich obowiązków oraz odpowie-
dzialności.

Zawsze aktualna wiedza
Zgodnie z wizją rozwoju firmy i do-
stosowania oferty produkcyjnej do 
potrzeb odbiorców na zmieniają-
cym się dynamicznie rynku pracy, 
charakter praktycznej nauki za-
wodu podlega ciągłej modyfikacji. 
Kierownik Oddziału Szkolenia Za-
wodowego RAFAKO, będąc w  cią-
głym kontakcie z kadrą decyzyjną 
wydziałów produkcyjnych, godzi 
ich oczekiwania i zapotrzebowania 
z koniecznością realizacji podstawy 
programowej w  ramach najszer-
szego przedmiotu programowego – 
zajęć praktycznych. Efektem tych 
działań są modyfikacje planów 
przydziałów na 34 szkoleniowe sta-
nowiska wydziałowe RAFAKO. Ca-
łość tych elastycznych zmian podle-
ga bieżącej konsultacji z wicedyrek-
torem ds. kształcenia zawodowego 
w placówce oświatowej. 

Opiekunowie klas po stronie za-
kładu są doświadczonymi fachow-
cami – nauczycielami zawodu (spa-
waczami, ślusarzami, tokarzami, 
frezerami), rozwiązującymi na co 
dzień technologiczne problemy poja-
wiające się w czasie cyklu produkcji 
zakładu. Ich wiedza i umiejętności 
praktyczne, nałożone na teoretyczne 

kształcenie zawodowe realizowane 
w szkole, wspaniale wkomponowu-
ją się w dualny system kształcenia, 
będący wzorcem do stworzenia 
najbardziej efektywnego modelu 
kształcenia zawodowego.

Uzupełnieniem praktycznej nauki 
zawodu są, dofinansowywane przez 
RAFAKO, wyjazdy dydaktyczne na 
Międzynarodowe Targi Spawalnicze 

„Exposilesia” w Sosnowcu. W ramach 
tych wyjazdów nauczyciele teore-
tycy mogą zapoznać się z najnow-
szymi zdobyczami techniki w dzie-
dzinie technologii oraz robotyzacji 
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i  automatyzacji procesów cięcia 
i spawania.

Doszkalanie pracowników
Prowadzenie Oddziału Szkolenia 
Zawodowego RAFAKO daje możli-
wość kształtowania pracowników 
pod kątem specyfiki swoich potrzeb 
(pracowników „szytych na miarę”) 
i pozyskania pewności w zakresie 
efektywności szkolenia praktyczne-
go prowadzonego przez przyzakła-
dowy ośrodek. Prowadzimy szeroko 
zakrojone działania zmierzające do 
podnoszenia kompetencji swoich 
pracowników młodocianych po-
przez ciągłe szkolenia i nabywanie 
nowych umiejętności, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w  stosow-
nych certyfikatach. W tym obszarze 
można wymienić następujące ro-
dzaje kursów finansowanych przez 
firmę:
• kurs spawania (potwierdzenie 

nabycia umiejętności – książecz-
ka spawacza),

• kurs rysunku technicznego (po-
twierdzenie nabycia umiejętno-
ści – zaświadczenie),

• kurs cięcia i  palenia palnikiem 
acetylenowo-tlenowym (potwier-
dzenie nabycia umiejętności – za-
świadczenie).
Ponadto w  ramach kształcenia 

realizowanego przez RAFAKO pra-
cownicy młodociani przechodzą kur-
sy zapoznania się z dokumentami 
technologicznymi obowiązującymi 
w firmie, cięcia palnikiem, spawania 
w zakresie metod: elektroda otulo-
na (metoda 111), MAG (metoda 135), 
TIG (metoda 141), a najlepsi zdoby-
wają uprawnienia TUV. Absolwenci 
po zakończeniu szkoły przystępują 
do egzaminu państwowego, który 
od 2015 roku przeprowadza się na 

terenie rafakowskich warsztatów. 
Stało się to możliwe po otrzymaniu 
przez Oddział Szkolenia Zawodowe-
go certyfikacji z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w  Jaworznie na 
przeprowadzanie egzaminów za-
wodowych M.20.

Wyróżnienia i nagrody
Wspólnie z Zespołem Szkół Mecha-
nicznych RAFAKO co roku organi-
zuje konkurs wiedzy teoretycznej 
i  praktycznej z  zakresu spawania 

„Złota Przyłbica”. Laureaci rywali-
zacji otrzymują nagrody pienięż-
ne i  rzeczowe. Uhonorowaniem 
współpracy RAFAKO z  Zespołem 
Szkół Mechanicznych w Raciborzu 
było otrzymanie 8.06.2017 r. dy-
plomu potwierdzającego uznanie 
prowadzenia praktyki zawodowej 
w  konkursie „Szkoła zawodowa 
najwyższej jakości 2017” w ramach 
projektu „Pracodawca dla szkoły, 
szkoła dla pracodawcy” – budowa 
trwałych i efektywnych fundamen-
tów współpracy w ramach dualne-
go systemu kształcenia pomiędzy 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego Nr  2 „Mechanik”, 
a RAFAKO.

Prowadzenie 
Oddziału Szkolenia 
Zawodowego RAFAKO 
daje możliwość 
kształtowania 
pracowników pod 
kątem specyfiki 
swoich potrzeb 
(pracowników „szytych 
na miarę”) i pozyskania 
pewności w zakresie 
efektywności szkolenia 
praktycznego 
prowadzonego przez 
przyzakładowy 
ośrodek. 
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• możliwość nauki w jednej z najlepiej 
wyposażonych tego typu szkół w kraju

• zdobycie uprawnień do wykonywania 
zawodu spawacza potwierdzone 
urzędowymi certyfikatami – 
w metodach TIG, MAG i Elektroda

• umowa o pracę na czas trwania nauki

• możliwość zdobycia fachowej 
wiedzy i umiejętności pod okiem 
wykwalifikowanej kadry instruktorów

• rozwijanie umiejętności technicznych

• praca na wysokiej klasy sprzęcie 
spawalniczym

• współudział w realizacji inwestycji 
istotnych dla Polski

• stypendia dla najlepszych uczniów

• świadczenie wakacyjne

• możliwość wyjazdów w ramach 
międzynarodowego programu 
integracji uczniów z różnych krajów

• gwarancja zatrudnienia w RAFAKO

Wszystkich zainteresowanych życiem Oddziału 
Szkolenia Zawodowego zapraszamy do śledzenia 
profilu na facebooku:

https://www.facebook.com/WarsztatySzkolneRafako/

Korzyści 
płynące z nauki  
w OSZ RAFAKO

https://www.facebook.com/WarsztatySzkolneRafako/
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Od 1 stycznia 2004 r. Ochronka funk-
cjonuje w Poznaniu przy ul. Ochota 15. 
Głównym celem działalności jest po-
moc dziecku osamotnionemu w po-
wrocie do rodziny naturalnej, o ile 
jest to możliwe, lub umieszczenie go 
w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej.

Okres, w którym dziecko zostaje 
zabrane ze środowiska rodzinne-
go i umieszczone w placówce, jest 
niezwykle stresujący. Organizując 

Prawie jak w domu
Ochronka „Jurek” powstała w roku 1992 i była to pierwsza profesjonalna, 
rodzinnopodobna placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania 

Rodziny. Działania ochronki wspiera Fundacja RAFAKO.

Tekst: Hanna Gajewska, dyrektor wolontariusz, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Archiwum PBG oraz archiwum Ochronki „Jurek”

małą, rodzinną placówkę, stwarza 
się lepsze warunki i możliwości, po-
zwalające przywrócić poczucie bez-
pieczeństwa. Indywidualny kontakt 
dziecka z opiekunem sprzyja wyjaś-
nieniu mu przyczyn trudnej sytua-
cji życiowej, a także ułatwia pracę 
z dzieckiem w celu zaakceptowania 
nowej rzeczywistości.

W  ochronce „Jurek” mieszkają 
dzieci, których rodzice – nakazem 
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sądu  – zostali pozbawieni praw 
rodzicielskich lub te prawa mają 
ograniczone. Teraz jest ich sześcio-
ro: Oliwka, Klaudia, Natalia, Nata-
lia, Zuzia oraz Błażej. Ta placówka 
opiekuńczo-wychowawcza nie jest 
zwykłym domem dziecka, próbuje 
być po prostu domem. – Choć jest to 
instytucja, staramy się im stworzyć 
warunki jak w normalnej rodzinie. 
Nazwę „dom dziecka” stosujemy 
rzadko – mówi Maria Lichtańska, 
która od 19 lat prowadzi ochron-
kę. – Dzieci w tym naszym domu 
czują się dobrze, choć to nie jest 
i nigdy nie będzie ich prawdziwy, 
rodzinny dom.

W ramach wolontariatu pra-
cowniczego staramy się spotykać 
z dziećmi jak najczęściej to możliwe, 
spędzamy z nimi ich urodziny, wy-
chodzimy do kina, a nawet idziemy 
na zakupy. Niektórzy pracownicy 
zapraszają dzieci do swoich domów, 
organizują wspólne wyjazdy, remon-
tują dom czy chodzą do dentysty.

Nasi podopieczni są aktywny-
mi uczestnikami życia Grupy PBG, 
biorą udział we wszystkich inicjaty-
wach organizowanych przez Funda-
cję RAFAKO skierowanych dla dzieci 
i młodzieży, przez co mamy szansę 
lepiej się poznać oraz, mam głęboką 
nadzieję, wyrównać szanse.

Jeśli mają Państwo pomysł jak 
jeszcze możemy wesprzeć dzieci 
z Ochronki „Jurek”, prosimy o kon-
takt z Fundacją RAFAKO, bo przecież 
razem możemy więcej.

U góry: Spotkanie opłatkowe w 2016 r.; 
na dole: 25-lecie ochronki „Jurek”

Wodospad zaczyna się od kropli 
i tak samo jest z wolontariatem: 
zacznij działać, a podąży za 
Tobą tłum.
Hanna Gajewska

W ramach wolontariatu 
pracowniczego staramy 
się spotykać z dziećmi jak 
najczęściej to możliwe, 
spędzamy z nimi ich urodziny, 
wychodzimy do kina, a nawet 
idziemy na zakupy. 
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Pracownicy RAFAKO pamiętają o podopiecznych Domu Dziecka w Gorzyczkach nie 
tylko od święta, okazując serce tym dzieciom, których los nie rozpieszcza.

Tekst: Janusz Rydzak, główny specjalista, Fundacja RAFAKO 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A.

Dzielimy się dobrem

Monika, Kasia, Angela, Sebastian, 
Romek, Marta, Ola, Tomek, Patryk, 
Dawid, Adam, Bartek, Ewa, Gosia, 
Julia  – te oraz inne dzieci z  PDD 
w Gorzyczkach dziękują serdecznie 
zarówno Zarządowi, jak i wszystkim 
pracownikom RAFAKO S.A. za prze-
kazane dary serca.

Słowa podziękowania przekaza-
ne zostały również w imieniu wycho-
wanków bezpośrednio od dyrekcji 
oraz wychowawców i  opiekunów 
wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rzy zaangażowali się w pomoc naj-
bardziej potrzebującym.

RAFAKO S.A. cyklicznie wspiera 
działania Domu Dziecka i nie ogra-
nicza się tylko do akcji świątecznych. 
Każda pomoc jest bardzo istotna, 
a  potrzeby są bardzo duże  – jako 
rodzice doskonale to wiemy i zna-
my potrzeby zarówno maluchów, 
jak i  dorastającej już młodzieży. 

Podobnie jak w latach poprzednich, 
również w tym roku RAFAKO S.A. za-
sponsorowało kwotą 3000 zł wyjazd 
dzieci na obóz harcerski do Jeleśni. 
Z okazji Dnia Dziecka dzieci zostały 
zaproszone na festyn zorganizowa-
ny w Pałacyku RAFAKO w Racibo-
rzu. Brały czynny udział w  grach 
i zabawach oraz miały możliwość 
zwiedzenia naszej firmy.

Współpraca pomiędzy Powiato-
wym Domem Dziecka w  Gorzycz-
kach a RAFAKO S.A. trwa od wielu 
lat. Dotychczas raciborska spółka 
wyremontowała ogrodzenie wokół 
placówki, zakupiła i  zmontowała 
plac zabaw. Niezależnie, co roku, 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wychowankowie Domu Dziecka 
otrzymują prezenty zgodne z  ich 
zainteresowaniami. Dedykowane 
paczki przygotowywane są indywi-
dualnie przez Zarząd oraz Pracow-
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ników firmy. Każde dziecko ma tutaj 
swojego Mikołajka.

Bardzo dużym przedsięwzięciem 
było wyposażenie dziecięcych pokoi. 
W lutym 2015 roku oddano do użytku 
12 odnowionych pokoi w  Powiato-
wym Domu Dziecka w Gorzyczkach. 
Ogromny udział w  wyposażeniu 
pomieszczeń odegrał Zarząd oraz 
Pracownicy RAFAKO S.A. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu zespołu 
raciborskiej spółki zakupiono nie-
zbędne elementy wyposażenia pokoi, 
tj. fototapety, półki, obrazki, poście-
le, koce, dywaniki, lampki na biurko 

oraz wiele, wiele innych drobiazgów, 
które zapewniły blask i ciepło w po-
kojach dzieci.

Dziś pomieszczenia są piękne, 
kolorowe, a co najważniejsze – wy-
glądają tak, jak wymarzyły to so-
bie dzieci. Należy zaznaczyć, że fo-
totapety dobrane zostały indywi-
dualnie, zgodnie z  upodobaniem 
dzieci. Oprócz zakupu wyposaże-
nia, pracownicy RAFAKO S.A. wy-
konali również prace społeczne 
związane z  przyklejaniem fotota-
pet, montażem i mocowaniem pó-
łek oraz mebli.

Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu zespołu 
raciborskiej spółki 
zakupiono niezbędne 
elementy wyposażenia 
pokoi, tj. fototapety, 
półki, obrazki, pościele, 
koce, dywaniki, lampki na 
biurko oraz wiele, wiele 
innych drobiazgów, które 
zapewniły blask i ciepło 
w pokojach dzieci.

Piotr Karaś, Janusz Rydzak, Katarzyna Przybyła oraz Ewa Bugdoł z podopiecznymi i wychowawcami Domu Dziecka w Gorzyczkach
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Odnowione pokoje w Domu 
Dziecka w Gorzyczkach

Dom Dziecka Gorzyczki to pla-
cówka, w której przebywa 25 dzieci 
(najmłodsza 9-letnia dziewczynka, 
a najstarsze z dzieci ma już 18 lat). 
Podległa administracyjnie PDD Go-
rzyczki jest także Powiatowa Pla-
cówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w  Wodzisławiu Śląskim, w  której 
przebywa 11 dzieci, w tym małolet-
nia matka z noworodkiem.

RAFAKO S.A. cyklicznie 
wspiera działania 
Domu Dziecka i nie 
ogranicza się tylko do 
akcji świątecznych. 
Każda pomoc jest bardzo 
istotna, a potrzeby są 
bardzo duże.

W naszą strategię zrównoważonego rozwoju 
wpisany jest element pozytywnego oddziaływania 
na otoczenie. Przemyślane i podjęte na lata 
przez Zarządy spółek działania związane 
z prowadzeniem wolontariatu zrodziły 

odpowiedź pracowników na zobowiązanie wobec 
słabszych i potrzebujących. To szansa dana 

samemu sobie do bycia dobrym, a w działania, w które 
się angażujemy, wkładamy nasze całe serca.

Beatrycze Rychlik
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Promujemy i doceniamy prospołecz-
ne postawy wśród pracowników. Głę-
boko wierzymy, że dobro powraca 
i cieszymy się, że taką ideę wyznają 
również nasi pracownicy.

Pierwszy raz oddałem krew za 
czasów studenckich w 2016 r. Na-
mówił mnie mój kolega. Poszed-
łem razem z  nim i  od tego czasu 
regularnie 3–4 razy w roku oddaję 
krew – mówi Michał Kołek, pracow-
nik Pracowni Projektowej Kotłów 
Fluidalnych i Biomasowych-KT12.  – 
Łącznie oddałem już niecałe 23 litry, 

posiadam 3 odznaki Honorowego 
Krwiodawcy. Zarejestrowałem się 
też jako dawca szpiku oraz jako 
dawca organów – dodaje.

Wspaniałym wynikiem odda-
nych litrów może się też pochwa-
lić Rafał Robakowski, konstruktor 
w  Biurze Technicznym Zakładu 
Obiektów Energetycznych  – łącz-
nie oddał prawie 14 litrów. – Po raz 
pierwszy oddałem krew jeszcze 
w  czasie uczęszczania do szkoły 
średniej. Oddaję krew regularnie 
już od 10 lat – dodaje. Są również 

Podziel się krwią
W dzisiejszych czasach największymi deficytowymi dobrami są czas i zdrowie. Ten pierwszy – 

staramy się dzielić z naszymi najbliższymi. O zdrowie dbamy, modlimy się. Ale są wśród nas i tacy, 
którzy dzielą się tym dobrem i pomagają potrzebującym to zdrowie, a często i życie, przywrócić. 

Mowa tu o honorowych krwiodawcach, których nie brakuje w szeregach RAFAKO S.A.

Tekst: Aleksandra Stysiał, specjalista ds. kadr i komunikacji wewnętrznej, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa, Fundacja RAFAKO; Aleksandra Stysiał, RAFAKO S.A.; Archiwa własne pracowników
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wśród nas pracownicy, którzy swoja 
przygodę z krwiodawstwem rozpo-
częli stosunkowo niedawno. – Za-
wsze chciałem zostać krwiodawcą, 
żeby pomagać innym. Jednak do tej 
decyzji musiałem po prostu dojrzeć. 
Pierwszy raz oddałem krew dopie-
ro po 40. Teraz oddaję krew regu-
larnie co 2 miesiące. Dzisiaj „mam 
na koncie” 4 litry – mówi Jarosław 
Bazak, starszy projektant w Dziale 
Metod Mokrych. Tak piękna posta-
wa wiąże się też z ogromną samody-
scypliną. Jak przyznaje pan Michał, 
regularne oddawanie krwi determi-
nuje u niego świadome wybieranie 
zdrowego trybu życia, lepszego 
sposobu odżywiania, utrzymanie 
organizmu w dobrej formie. – Mam 
rzadką grupę krwi, więc zdarzyło 
się kilka razy, że dostałem SMS-a 
ze stacji krwiodawstwa z prośbą 
o przyjechanie i oddanie krwi, bo 
akurat ta konkretna grupa była 
pilnie potrzebna – kontynuuje.

Tak piękna postawa 
wiąże się też z ogromną 
samodyscypliną. 
Regularne oddawanie krwi 
determinuje świadome 
wybieranie zdrowego trybu 
życia, lepszego sposobu 
odżywiania, utrzymanie 
organizmu w dobrej formie. 

Obecnie szeroko w mediach pro-
wadzone są akcje promujące odda-
wanie krwi i  – jak przyznają nasi 
rozmówcy – widać pozytywny odzew 
ze strony społeczeństwa. Akcja przy-
nosi pozytywne skutki, coraz więcej 
ludzi chce się dzielić krwią z potrze-
bującymi i ma świadomość, jak jest 
to ważne.

Warto wspomnieć tutaj również 
o niezwykłej i godnej pochwały ini-
cjatywie pracowników PBG, którzy 
w 2003 r., dzięki spontanicznej ak-
cji, po raz pierwszy wspólnie oddali 
krew, aby ratować życie swojego 
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Zachęcamy Państwa bardzo 
serdecznie do podzielenia 
się krwią, nie ma się czego 
obawiać. Wyposażenie 
placówek krwiodawstwa jest 
całkowicie sterylne, krew od 
każdego dawcy pobierana 
jest przy pomocy sprzętu 
jednorazowego. A czego 
potrzebuje kandydat na 
krwiodawcę? Jedynie dowodu 
osobistego lub ważnej 
legitymacji ubezpieczeniowej. 
I oczywiście niezbędny jest 
dobry ogólny stan zdrowia.

kolegi. Akcja ta przerodziła się we 
wspaniałą inicjatywę – utworzenie 
banku krwi przez pracowników PBG, 
z którego w pierwszej kolejności ko-
rzystają właśnie pracownicy. Dzię-
ki temu do połowy lipca 2017 r. do 
banku krwi PBG wpłynęło  prawie 
124 000 ml krwi!

Na terenie Raciborskiego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa również szeroko propaguje się 
akcje oddawania krwi. Często można 
spotkać mobilne stacje oddawania 
krwi, co chwila ogłaszane są nowe 
akcje, Centrum również chętnie 
współpracuje z lokalnymi firmami. 
Jak sam przyznaje pan Rafał, warto 
regularnie zaglądać na stronę na-
szego Raciborskiego Centrum, żeby 
na bieżąco wiedzieć o najnowszych 
interesujących akcjach organizowa-
nych przez Centrum.

Zachęcamy Państwa bardzo ser-
decznie do podzielenia się krwią, nie 
ma się czego obawiać. Wyposażenie 
placówek krwiodawstwa jest cał-

kowicie sterylne, krew od każdego 
dawcy pobierana jest przy pomocy 
sprzętu jednorazowego. A czego po-
trzebuje kandydat na krwiodawcę? 
Jedynie dowodu osobistego lub waż-
nej legitymacji ubezpieczeniowej. 
I  oczywiście niezbędny jest dobry 
ogólny stan zdrowia.

O tym, czy dany kandydat może zo-
stać dawcą, decyduje zawsze lekarz – 
każde oddanie krwi poprzedzone jest 
bardzo szczegółowym wywiadem 
oraz wizytą u lekarza. Granicą wieku 
dla dawców jest przedział 18 – 65 lat. – 
Nie bójmy się oddawania krwi. Mi 
osobiście daje to dużo satysfakcji. 

Pracownicy GK PBG oddają krew 
do własnego banku krwi
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Krwiodawcy otrzymują legi-
tymacje, w których, oprócz 
danych osobowych, znajdują 
się wzmianki o każdorazo-
wym oddaniu krwi

Rafał Robakowski, konstruktor w Biurze Technicznym 
Zakładu Obiektów Energetycznych,  

łącznie oddał już prawie 14 litrów krwi

Dla mnie CSR to wypracowanie w sobie idealnej równowagi pomiędzy 
tym, co chcę mieć, tym, co jest mi potrzebne i tym, co mogę dać 
innym. To świadome branie i korzystanie z tego, czym dysponujemy 
w połączeniu z szeroko rozumianą empatią. Wspaniale, że nowoczesny 
biznes jest w stanie to wszystko połączyć!
Aleksandra Stysiał

W  rodzinie nie raz były przypad-
ki, że potrzebna była krew. Stąd 
wiem też, jak ciężko czasami ją 
zdobyć, szczególnie w  nagłych 
wypadkach  – mówi pan Michał.  – 
Mnie samemu udało się namówić 
4 kolegów do oddawania krwi i te-
raz bardzo często razem chodzimy 
do stacji krwiodawstwa. Cała moja 
rodzina oddaje krew, więc to prawie 
taka tradycja rodzinna – dodaje pan 
Michał.

Gratulujemy tak pięknej postawy. 
Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy 
w dzisiejszych czasach nie pozostają 
obojętni na drugiego człowieka.
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Za nami już dwa etapy takiego badania, ale 
obiecuję, że na tym nie koniec, gdyż zapropo-
nowana inicjatywa spotkała się z niezwykłym 
entuzjazmem, a lista chętnych zapełniła się 
w mgnieniu oka. Zaproponowana forma za-
pisów na badania zagwarantowała komfort 
zarówno osobom badającym, jaki i pacjentom. 

Być może nie wszyscy chętni zdołali się za-
pisać, ale dzięki takiemu rozwiązaniu uniknę-
liśmy kolejki, niepotrzebnego stresu i sytuacji 
rodem z osiedlowej przychodni.

Odkąd pamiętam, mama powtarzała „Zjedz 
tę marchewkę! Będziesz mieć zdrowe oczy!” 
i stąd też wzięła się nazwa salonu optycznego, 
który dzięki wspólnie podjętej inicjatywie zrea-
lizował na terenie RAFAKO bezpłatne badanie 
wzroku. Pracownicy salonu „Dr Marchewka” 

wykazali się niezwykłym profesjonalizmem 
oraz wiedzą merytoryczną.

Każdy z przebadanych pracowników sko-
rzystał z bezpłatnego, komputerowego bada-
nia ostrości widzenia za pomocą autorefrak-
tometru, bezpłatnej konsultacji ze specjalistą 
ds. diagnozy i korekcji wad widzenia – opto-
metrystą, a także porady w zakresie popraw-
ności obecnie noszonej korekcji okularowej. 
Dodatkowo każdy pracownik noszący okulary 
mógł liczyć na regulację zauszników, wymia-
nę nosków, śrubek czy mycie w myjce ultra-
dźwiękowej. Bonusem były niezobowiązujące 
kupony rabatowe w wysokości 50 zł dla każdej 
przebadanej osoby.

Było mi niezwykle miło odbierać Wasze 
pozytywne opinie i wrażenia odnoszące się 

Aby każdy 
DOBRZE 
widział

Pracownicy są dla nas ważni! Wiem jak trudno jest czasami zmobilizować się i znaleźć czas na to, co mamy 
najcenniejszego. Dlatego, chcąc zadbać o Wasze zdrowie, a dokładnie o Wasze oczy, zorganizowaliśmy 

na terenie RAFAKO akcję bezpłatnych badań wzroku dla wszystkich chętnych pracowników.

Tekst i zdjęcie: Beatrycze Rychlik, koordynator ds. CSR Grupy PBG, Fundacja RAFAKO

Dziś już wiemy, 
że dzięki 
podjętej przez 
nas inicjatywie 
z badania wzroku 
skorzystało 
290 pracowników.
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do zaproponowanej inicjatywy, jaki i samego 
badania. Takie działanie to element realizo-
wanej strategii CSR – dbałość o pracownika 
i jego zdrowie, podnoszenie świadomości i wie-
dzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz 
działanie przyczyniające się do realizacji celu 
zrównoważonego rozwoju ONZ Dobre Zdrowie 
i Jakość Życia.

Już dziś zapraszam do udziału w kolejnej 
edycji bezpłatnego badania wzroku. Pamiętaj-
cie: zdrowie to bezcenna rzecz, o którą warto 
i należy dbać!

Każdy z przebadanych pracowników skorzystał 
z bezpłatnego, komputerowego badania ostrości widzenia 
za pomocą autorefraktometru, bezpłatnej konsultacji 
ze specjalistą ds. diagnozy i korekcji wad widzenia – 
optometrystą, a także porady w zakresie poprawności 
obecnie noszonej korekcji okularowej. Dodatkowo każdy 
pracownik noszący okulary mógł liczyć na regulację 
zauszników, wymianę nosków, śrubek czy mycie w myjce 
ultradźwiękowej. Bonusem były niezobowiązujące kupony 
rabatowe w wysokości 50 zł dla każdej przebadanej osoby.
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TRENUJ 
z Ewą Bugdoł

Popraw technikę, szybkość, wytrzymałość. Zapowiedź 
cyklu treningów z Ewą Bugdoł, która będzie szkolić 

z techniki pływania w raciborskim H2Ostróg.

Tekst i zdjęcia: Piotr Karaś, RAFAKO S.A.

Ewa Bugdoł, pochodząca z Rud koło 
Raciborza, to druga po Justynie 
Kowal czyk dama sportu w barwach 
RAFAKO. Uprawia dyscyplinę, która, 
podobnie jak biegi narciarskie, wy-
maga niezwykłego samozaparcia 
i  ogromnej pracy na treningach. 
W triathlonie, jak i w każdej dyscypli-
nie wchodzącej w jego skład, nie da 
się osiągnąć sukcesu przypadkiem, 
szczęściem czy chwilowo dobrą dys-
pozycją.

Tacy sportowcy jak Ewa czy 
Justyna są wzorem do naśladowa-
nia zarówno dla profesjonalistów, 
jak i amatorów. RAFAKO nie tylko 
opiekuje się Ewą Bugdoł jako jej 
sponsor, lecz także wspiera swoich 
pracowników, którzy nie boją się wy-
zwań, jakie stawiają trudne dyscy-
pliny sportowe i próbują swoich sił 
zarówno w pełnym triathlonie, jak 
i  w  poszczególnych dyscyplinach 
wchodzących w jego skład. Dlatego 
też w naszej firmie bardzo prężnie 
działa klub zrzeszający fanów tych 
dyscyplin, a jego zawodnicy z powo-
dzeniem startują w ogólnopolskich 
zawodach triathlonowych, biego-
wych i kolarskich, tym samym popu-
laryzując sport i rekreację wśród pra-
cowników i mieszkańców regionu.

Postanowiliśmy połączyć wielki 
sport reprezentowany przez Ewę 
z pasjami sportowymi naszych pra-
cowników. Nasza mistrzyni wzięła 
udział we wspólnych treningach pły-
wackich z pracownikami, nie tylko 
z tymi, którzy uprawiają triathlon, 
lecz także z wszystkimi, którzy chcą 
doskonalić swoją technikę pływania.

Pierwsze treningi odbyły się 
w  styczniu, w  dwa czwartkowe 
wieczory na miejskiej pływalni 
H2Ostróg. Nasza inicjatywa tak 
bardzo spodobała się kierownictwu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, czyli organowi, który kieruje 
pływalnią, że tory zostały nam wy-
najęte nieodpłatnie, a wydarzenie 
zostało dodatkowo nagłośnione 
przez MOSIR w Internecie.

Jak relacjonowali uczestnicy tre-
ningów, Ewa potraktowała swoje 
zadanie bardzo poważnie. Treningi 
rozpoczęła solidną rozgrzewką, na-
stępnie obserwowała pływających, 
każdemu z  nich udzielając wska-
zówek, co powinien skorygować 
w swojej technice i czemu poświęcić 
największą uwagę. Trening skupiał 
się na pływaniu kraulem, stylem 
najszybszym i powszechnie stosowa-
nym w triathlonie, choć oczywiście 



41Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

CSR



42 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

zawodnicy mogą płynąć w  zawo-
dach dowolnym stylem.

Triathlon wymaga perfekcyjnego 
opanowania wszystkich technik po-
szczególnych dyscyplin. Pływanie to 
najtrudniejsza technicznie dyscypli-
na, ale i w pozostałych odpowiednia 
technika może pomóc osiągnąć lepsze 
rezultaty, a przede wszystkim unik-
nąć kontuzji i umożliwić ukończenie 
zawodów, co dla amatorów jest pla-
nem minimum. Treningi pływackie 
to dopiero początek wspólnych zajęć 

Pływanie to najtrudniejsza 
technicznie dyscyplina, 
ale i w pozostałych 
odpowiednia technika 
może pomóc osiągnąć 
lepsze rezultaty, a przede 
wszystkim uniknąć kontuzji 
i umożliwić ukończenie 
zawodów, co dla amatorów 
jest planem minimum.

z Ewą Bugdoł w tym roku. W maju, 
po powrocie Ewy z  obozu przygo-
towawczego do sezonu, zorganizo-
wane zostaną kolejne, zarówno na 
basenie, jak też rowerowe i biegowe.

Już teraz serdecznie zapraszamy 
wszystkich amatorów pływania, bie-
gania i jazdy na rowerze na spotka-
nia z Ewą. Udzielone przez nią rady 
z pewnością przydadzą się w Waszej 
przygodzie ze sportem. O konkret-
nych terminach będziemy informo-
wać na bieżąco.

Skok do wody wymaga 
przygotowania i rozgrzewki
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Jakub Kuliś
Koordynator kontrolerów finansowych i analiz, 
RAFAKO S.A.

Trening z Ewą to wielka przyjem-
ność. Treningi były wymagające 
i dobrze przemyślane. Był czas 
zarówno na ćwiczenia szybko-
ściowe, jak i na poprawę techniki 
pływania pod okiem wprawio-
nego instruktora, jakim niewąt-
pliwie jest Ewa. Ewa jest bardzo 
energiczną i  zaangażowaną 
osobą, dzięki jej entuzjazmowi 
nie czuło się upływającego cza-
su, a i zmęczenie wydawało się 
mniejsze.

Magdalena Woskowska
Specjalista, Biuro Kadr i Płac, RAFAKO S.A.

Ewa podzieliła nas na dwie grupy, pierwsza trenowała 
technikę poprawnego pływania, a grupa bardziej za-
awansowana wykonywała trening zadaniowy. Ewa dała 
nam wskazówki, na co mamy zwracać uwagę i jak mamy 
trenować samodzielnie.

RAFAKO nie tylko opiekuje się Ewą Bugdoł jako jej sponsor, 
lecz także wspiera swoich pracowników, którzy nie boją się 
wyzwań, jakie stawiają trudne dyscypliny sportowe i próbują 
swoich sił zarówno w pełnym triathlonie, jak i w poszczególnych 
dyscyplinach wchodzących w jego skład. Dlatego też 
w naszej firmie bardzo prężnie działa klub zrzeszający fanów 
tych dyscyplin, a jego zawodnicy z powodzeniem startują 
w ogólnopolskich zawodach triathlonowych, biegowych 
i kolarskich, tym samym popularyzując sport i rekreację wśród 
pracowników i mieszkańców regionu.

Uczestnicy mogli 
liczyć na indywidualne 

wskazówki mistrzyni
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Ciuch w Ruch
Pomaganie przez segregowanie, czyli o tym, że nawet zwykłe zużyte spodnie mogą 

komuś pomóc. RAFAKO jest partnerem akcji „Ciuch w Ruch” już od siedmiu lat, 
a stojące przy wejściach pojemniki na ubrania i obuwie wpisały się na dobre w krajobraz 

naszej firmy. Pora na krótkie przypomnienie historii, celu i zasad tej współpracy.

Tekst: Piotr Karaś, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur WIerzbicki, RAFAKO S.A.

Pomysł akcji „Ciuch w Ruch” narodził 
się w 2012 roku, a pomysłodawcami 
były firma 3R Recycling Solutions 
oraz Fundacja Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”. To właśnie ten fakt, że za 
całym tym przedsięwzięciem stała tak 
znamienita Fundacja sprawił, że do 
współpracy zgłosiły się setki organiza-
cji i instytucji z całej Polski, które zgo-
dziły się na umieszczenie pojemników 
na zużyte ubrania na swoim terenie. 
Wśród nich znalazła się też nasza fir-
ma. I choć współpraca firmy 3R z Anną 
Dymną zakończyła się w 2015 roku, to 
projekt ten jest nadal kontynuowany, 
obecnie we współpracy z  Fundacją 
Cukierkowo, pomagającą dzieciom 
z cukrzycą typu I.

Pomoc potrzebującym i  ochrona 
środowiska naturalnego to dwie idee 
przyświecające akcji „Ciuch w  ruch”. 
Po pierwsze, za każdy kilogram zebra-
nej odzieży na konto Fundacji trafia 
30 groszy. Kilogram obuwia to 50 gro-
szy, a kilogram obuwia pozyskanego 
bezpośrednio od firm obuwniczych to 
1 zł. Reasumując, każda kolejna tona 

zebranych tekstyliów i obuwia to dla 
Fundacji konkretne wsparcie pieniężne 
w postaci co najmniej 300 zł.

Po drugie, gromadząc niepotrzebną, 
nieużywaną już odzież i  przeznacza-
jąc ją do ponownego wykorzystania 
zmniejszamy liczbę odpadów, które za-
śmiecają nasze środowisko. Produkcja 
nowych włókien wiąże się bowiem z du-
żym zanieczyszczeniem środowiska. Do 
wyprodukowania 1 kg ubrań (np. jednej 
pary spodni) potrzeba średnio 10 000 kg 
wody, 0,2 kg nawozów, 11 g pestycydów. 
W efekcie, do atmosfery emitowanych 
jest około 6 kg gazów cieplarnianych.

W  ciągu ostatnich trzech lat do 
pojemników ustawionych w RAFAKO 
wrzuciliśmy 2650 kg używanej odzieży, 
co dało ok. 800 zł przekazanych na cel 
charytatywny.

Kwota wydaje się być może nieduża, 
ale jakże niewiele nas to kosztuje. Wręcz 
przeciwnie, robiąc porządki w szafach, 
nie musimy szukać miejsca, gdzie moż-
na oddać używaną odzież, wystarczy 
zabrać reklamówkę z ciuchami ze sobą 
do pracy i wrzucić ją do pojemnika usta-
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wionego w firmie. Proste, wygodne, 
ekologiczne i szlachetne.

Zbliża się wiosna i  na pewno 
każdy z nas przy okazji porządków 
będzie miał jakieś niepotrzebne 
tekstylia, które można wrzucić do 
takiego pojemnika. Dziękując za 
Państwa dotychczasowe zaangażo-
wanie, prosimy o dalsze kilogramy 
ciuchów, bo każdy grosz na rzecz 
potrzebujących jest bezcenny!

Do wyprodukowania 1 kg ubrań potrzeba 
średnio 10 000 kg wody, 0,2 kg 
nawozów, 11 g pestycydów. W efekcie, do 
atmosfery emitowanych jest około 6 kg 
gazów cieplarnianych. 

Za każdy kilogram zebranej odzieży na konto 
Fundacji trafia 30 gr. Kilogram obuwia to 
50 gr.

Każda kolejna tona zebranych tekstyliów 
i obuwia przynosi co najmniej 300 zł.

Do pojemników ustawionych w RAFAKO 
wrzuciliśmy 2650 kg używanej odzieży, 
co dało ok. 800 zł przekazanych na cel 
charytatywny.

Zbiórka odzieży  
w liczbach

W ciągu ostatnich trzech lat 
do pojemników ustawionych 
w RAFAKO wrzuciliśmy 
2650 kg używanej odzieży, co 
dało ok. 800 zł przekazanych 
na cel charytatywny.
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Redukcja 

W Polsce rocznie wytwarza-
nych jest ponad 10 mln ton 
odpadów, z  czego ok.  4% 
to tekstylia. Większość 
z nich w chwili obecnej tra-
fia na wysypiska (ok. 86%). 
Problem zagospodarowania 
odpadów jest o tyle poważ-
ny, że niedługo zabraknie 
miejsca na ich składowa-
nie, a masa produkowanych 
odpadów systematycznie 
wzrasta. Rośnie tym samym 
ilość CO2 emitowanego do 
atmosfery i  efekt cieplar-
niany.

Wpływ akcji Ciuch w Ruch na środowisko
(wg firmy 3R Recycling Solutions S.K.A. Sp. z o.o.)



47Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

CSR

Ponowne 
wykorzystanie 

Celem jest wypracowanie 
metody umożliwiającej za-
gospodarowanie w  100% 
surowca, jakim jest odzież 
używana, z naciskiem na po-
nowne użycie. Odpady teks-
tylne trafiają do sortowni, 
gdzie podlegają segregacji 
na: kategorie, stopień zuży-
cia oraz przyporządkowanie 
do klimatu. Te, które nadają 
się do wykorzystania w for-
mie pierwotnej, wysyłane 
są do kontrahentów firmy 
w Afryce, Indii i Pakistanie. 
Z pozostałych wytwarzane 
są: czyściwo przemysłowe, 
przędza, wygłuszenia do aut, 
paliwa alternatywne.

Recykling 

Odpady towarzyszą nam 
na co dzień, praktycznie 
każdy użytkowany produkt 
prędzej czy później staje się 
w  końcu odpadem. Dzięki 
recyklingowi odpadów teks-
tylnych ograniczane jest zu-
życie surowców naturalnych 
oraz towarzysząca temu de-
gradacja środowiska natu-
ralnego i negatywny wpływ 
na zdrowie i życie człowieka. 
Produkcja nowych włókien 
bawełnianych, jak i  pozo-
stałych włókien tekstylnych 
wiąże się z  zanieczyszcze-
niem środowiska. 

Tak jak człowiek czuje się odpowiedzialny za swój los, los swoich 
bliskich, a niejednokrotnie los innych osób, tak i firma powinna 
czuć się odpowiedzialna za otoczenie, w którym prowadzi 
działalność i na które ta działalność ma wpływ. Czerpiąc 
z określonych zasobów społecznych, winniśmy nie tylko spłacać 
dług wdzięczności wobec tego społeczeństwa, lecz także dbać 
o jego potrzeby, kondycję, rozwój, pielęgnować to, co w nim 
najlepsze, inspirować i pomagać. Społeczna odpowiedzialność 
to nie akt dobroczynności, to przemyślana strategia budowania 
relacji z otoczeniem, która opłaca się wszystkim.
Piotr Karaś
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Szanowni  
Państwo
Raport „Dobre praktyki Grupy PBG” opisuje nasze 

podejście do biznesu oraz działania wspierające rea-

lizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które 

podjęliśmy w 2018 roku. Jesteśmy dumni, że od 25 lat 

w odpowiedzialny i zrównoważony sposób realizujemy 

inwestycje istotne dla Polski.

Priorytetem naszej działalności jest uczciwość i transpa-

rentność. Od samego początku prowadzimy biznes z po-

szanowaniem środowiska naturalnego i lokalnych społecz-



ności. Jako spółka zrządzana w sposób 

odpowiedzialny i zrównoważony, już 

w 2010 roku, PBG weszło w pierwszy 

w Europie Środkowo-Wschodniej skład 

spółek odpowiedzialnych społecznie 

i otrzymało nagrodę Respect Index. 

Przez ostatnie 25 lat Grupa PBG sta-

wia sobie ambitne cele. Jesteśmy na-

stawieni na ciągły rozwój. Wchodzimy 

w nowe, innowacyjne technologie. Od 

samego początku prowadzenia bizne-

su przyświecają nam nasze wartości: 

Jakość, Skuteczność i Nowoczesność. 

Wierzę, że praca oparta na konkret-

nych wartościach przynosi najlepsze 

rezultaty. Budujemy inwestycje 

istotne dla Polski, poprawiające jakość 

życia społeczeństwa poprzez realiza-

cję projektów przyjaznych człowie-

kowi i przyrodzie. Tworzymy kulturę 

organizacyjną wrażliwą na najbliższe 

otoczenie, nie zapominamy o środo-

wisku oraz dostrzegamy potrzeby 

innych i staramy się im pomagać. 

Dzięki powołanej 9 lat temu przez 

spółki z Grupy PBG fundacji, inspi-

rujemy do działania i pomagamy 

spełniać marzenia. 

Kreujemy wizerunek Grupy odpo-

wiedzialnej społecznie i wspieramy 

osoby, instytucje, projekty, które 

w życie codzienne wnoszą dobro 

i wartości ponadczasowe. Jesteśmy 

związani z lokalną społecznością, 

w tym przede wszystkim z naszymi 

pracownikami, którzy stanowią nasz 

największy kapitał. Jesteśmy dumni, 

że ambasadorami naszych inicjatyw 

są nasi pracownicy, którzy chętnie 

angażują się w wolontariat. 

Tworzymy lepszą przyszłość osób, 

które spotykamy na naszej drodze, 

angażując się w działania związa-

ne z nauką, edukacją, sportem ale 

również kulturą i sztuką. Podejmo-

wane działania w obszarze naszych 

dobrych praktyk są przemyślane 

i długofalowe. Mamy świadomość 

naszego wpływu na społeczeństwo 

i środowisko w miejscu prowadzo-

nych inwestycji. Realizując strategię 

zrównoważonego rozwoju, podnosi-

my poprzeczkę sobie i innym, dając 

szansę do bycia lepszym. 

   

Prezes PBG S.A. i RAFAKO S.A.
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Najważniejsze 
wydarzenia 
w 2018 roku 
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RAFAKO S.A. 

Wprowadzenie do obrotu 

42.500.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii K Spółki.

Festyn „Moje RAFAKO” 

z okazji Dnia Dziecka 

w RAFAKO S.A.

Obchody Dnia Kobiet 

w Grupie PBG.

Drugie miejsce dla pani 

prezes Agnieszki Wasilew-

skiej-Semail w rankingu 

Harward Business Review 

„Najskuteczniejsi 

prezesi 2017”.

RAFAKO S.A. 

zawarcie pierwszego 

kontraktu gazowego – 

Gazociąg Goleniów-Płoty.

PBG S.A.

Dojście do skutku 

emisji serii I oraz pod-

wyższenie kapitału 

zakładowego Spółki

Rozpoczęcie budowy 

zbiornika LNG 

o pojemności 30 tys. 

m3 w Finlandii.

Zmiana wysokości 

kapitału zakładowego 

Spółki PBG S.A. do kwoty 

16.086.604,44 zł.

Pozytywna próba 

ciśnieniowa w Jaworznie.

RAFAKO S.A. bierze udział 

w XIII Konferencja Ochro-

na Środowiska w Ener-

getyce i Ciepłownictwie. 

Referat pt. „Modernizacje 

istniejących systemów 

oczyszczania spalin jako 

konsekwencja wprowa-

dzenia Konkluzji BAT” 

wygłosił Jerzy Mazurek, 

Kierownik Biura Projekto-

wego w Zakładzie Instala-

cji Odsiarczania Spalin. 
PBG S.A. wykupiło 

obligacje – zgodnie 

z harmonogramem spłat 

zobowiązań układowych.

RAFAKO S.A. 

Podpisanie umowy 

na „Budowę instalacji 

odsiarczania spalin II 

w Elektrowni Ostrołęka B”31Zakończenie procesu 

reorganizacji w RAFAKO S.A.
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IV edycja szkolenia dla 

menedżerów Grupy PBG „Ja, 

lider XXI wieku” w Smólsku

6Srebrna Karta Lidera 

Bezpiecznej Pracy

Spotkanie Grudniowe 

w Pałacyku RAFAKO S.A

Podpisanie przez RAFAKO S.A. kon-

traktu na zabudowę instalacji 

odazotowania dla bloku nu-

mer 5 w Elektrowni Połaniec

3 miejsce dla Ogniwa w konkursie 

Biuletynów Firmowych

Fabryka Roku 2018 to tytuł 

którym Zakład Produkcji 

Kotłów RAFAKO S.A. został 

uhonorowany w kategorii 

Energetyka

Fundacja PBG

Wernisaż wystawy 

„Kossakowie” w muzeum 

w Suwałkach połączony 

z obchodami 100-lecia 

Niepodległości.

Wybór oferty RAFAKO S.A. 

jako najkorzystniejszej 

dla wykonania inwestycji 

„Budowa Tłoczni Kędzierzyn”.

RAFAKO S.A. 

podpisanie umowy na „Wykonanie 

kompleksowej modernizacji Insta-

lacji Odsiarczania Spalin na blokach 

nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. 

Oddział Elektrownia Bełchatów”
IV RAFAKO Półmaraton.

Gala Energetyka  

w Pałacyku RAFAKO S.A.

RAFAKO S. A.

Zmiany w Zarządzie, powołanie

na stanowisko Prezesa

pan Jerzego Wiśniewskiego.

Wernisaż wystawy 

„Kossakowie” w Rapperswil

19Premierowy  

pokaz E-busa

Dobre praktyki Grupy PBG     5 • 70



Profil 
organizacji 

Grupa Kapitałowa PBG to polska grupa inżynieryjno-budowlana oferują-
ca specjalistyczne usługi i produkcję dla przemysłu energetycznego oraz 
branży gazu ziemnego, ropy i paliw. Oferta produktowa to kompleksowa 
realizacja inwestycji z zakresu energetyki i budownictwa w systemie „pod 
klucz” z uwzględnieniem wszelkich prac serwisowych. Rozszerzamy swoją 
działalność o rynek elektromobilności i fotowoltaiki. 

Na czele Grupy Kapitałowej stoi PBG S.A., 

która jako spółka naczelna holdingu wy-

znacza kierunek działania i cele strategicz-

ne Grupy, prowadzi nadzór nad podsta-

wowymi obszarami działalności, a obecnie 

świadczy szeroko pojęte usługi wsparcia 

organizacyjnego dla spółek zależnych.

Nasi pracownicy pracują w biurach usytu-

owanych w Raciborzu, Wyrach, Pszczynie, 

Warszawie, Gliwicach, Jaworznie, Solcu Ku-

jawskim oraz Wysogotowie koło Poznania, 

gdzie mieści się siedziba spółki dominu-

jącej – PBG S. A. Posiadamy również biura 

w Serbii i na Węgrzech. W Raciborzu 

usytuowane są nasze hale produkcyjne. 

Do komunikacji wykorzystujemy system 

videokonferencji oraz elektroniczny obieg 

dokumentów. 

Historia, która rozpoczęła 
się 25 lat temu… 

O początkach PBG opowiada Jerzy 

Wiśniewski, Założyciel, Prezes Zarządu 

PBG S.A. i RAFAKO S.A.

26 stycznia 1994 roku z rodzinnej firmy, 

PIECOBIOGAZ S. C. Jerzy Wiśniewski, 

Małgorzata Wiśniewska, wyszliśmy z po-

mysłem na biznes, z pomysłem na życie. 

W 2004 roku z dumą zadebiutowaliśmy 

na Giełdzie Papierów Wartościowych jako 

PBG S. A. Był to krok milowy w rozwoju 

spółki.

Wielokrotnie podejmowane ryzyko, konse-

kwencja w działaniu, planowanie i deter-

minacja, pozwoliły na realizację naszej 

wizji – podnoszenia poziomu i jakości życia 



społeczeństwa poprzez realizację przyja-

znych środowisku inwestycji. Od początku 

oparliśmy swoje działania na wartościach – 

jakość, skuteczność i nowoczesność, two-

rząc fundament naszej organizacji. 

Działania rozpoczęliśmy od budowy stacji 

redukcyjno-pomiarowych i gazociągów 

w całej Polsce. Rok 1999 wytyczył nowy 

kierunek – budowa pierwszej w Polsce 

bezobsługowej kopalni gazu ziemnego 

w Bonikowie stała się ważnym momentem 

dla PBG. Kolejnym przełomowym etapem 

była budowa w 2001 roku największej 

w Polsce bezobsługowej, skomplikowa-

nej instalacji wydobycia gazu ziemnego 

w Kościanie – Brońsku. Jakość i innowacyj-

ność stosowanych przez nas technologii 

znalazła odzwierciedlenie w kolejnej reali-

zacji. Budowa stacji separacji i magazyno-

wania gazu płynnego dla elektrociepłowni 

we Władysławowie i na Helu, to inwesty-

cja, przy realizacji której po raz pierwszy 

w Polsce została wykorzystana technologia 

separacji LPG i C5+ oraz powstała ziemna 

pochodna do spalania gazów zrzutowych. 

Realizujemy inwestycje istotne dla Polski. 

W portfolio Grupy PBG znajdują się zwień-

czone sukcesem realizacje: podziemny 

magazynu gazu w Wierzchowicach; naj-

większa w Polsce kopalnia gazu ziemnego 

i ropy naftowej Lubiatów – Międzychód – 

Grotów; oczyszczalnia ścieków Czajka 

w Warszawie czy terminal gazowy LNG 

w Świnoujściu. 

W 2011 roku do Grupy PBG dołączyło 

RAFAKO, którego historia sięga 1949 roku. 

Firma zaczęła swoją działalność pod 

RAZEM  MOŻEMY  WIĘCEJ
JAKOŚĆ  SKUTECZNOŚĆ  NOWOCZESNOŚĆ

25 lat
historii spółki PBG 
 
26 stycznia 1994 roku 
powstała rodzinna 
firma, która z czasem 
przekształciła się w PBG 

2011 rok
do Grupy PBG dołącza 
RAFAKO S.A.
 
Razem Grupa PBG buduje 
inwestycje istotne dla Polski 
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Zakład Budowy Urządzeń Kotlarsko-

-Mechanicznych, następnie zmie-

niła nazwę na Raciborska Fabryka 

Kotłów RAFAKO i ostatecznie 

w 1994 roku na RAFAKO S. A. Od po-

czątku lat 90. spółka realizowała sze-

reg inwestycji pod klucz, w tym bloki 

elektrowni i elektrociepłowni usy-

tuowane w całym kraju. Rok 1996 to 

pierwsza kompletna inwestycja 

w Elektrociepłowni Polpharma 

w Starogardzie Gdańskim. Ponadto 

RAFAKO dostarczyło pierwszy w kra-

ju kocioł z cyrkulacyjnym złożem 

fluidalnym dla Elektrociepłowni 

Żerań. Krokiem milowym w rozwoju 

był zakup w 2008 roku licencji na 

projektowanie, produkcję, montaż, 

uruchamianie i sprzedaż kotłów na 

parametry nadkrytyczne pary. 

Spółka jest pionierem w budowie 

pierwszej w kraju instalacji kata-

litycznego odazotowania spalin. 

Projektuje i dostarcza instalacje 

odsiarczania spalin wg różnych 

metod, w tym instalacje odsiarczania 

metodą mokrą wapienną. W dziedzi-

nie ochrony środowiska proponuje 

również rozwiązania w zakresie 

termicznej utylizacji odpadów oraz 

oczyszczania ścieków. W lutym 

2009 roku oddała do użytku blok 

energetyczny w Elektrociepłowni 

Kielce, produkujący energię m.in. 

z odnawialnych źródeł (wówczas naj-

większy tego typu obiekt w kraju). 

Dziś, Grupa PBG buduje inwestycje 

istotne dla Polski. Jako generalny 

realizator w zakresie kompletnych 

bloków energetycznych na parame-

try nadkrytyczne pary w Elektrowni 

Jaworzno III o mocy 910 MW, Grupa 

PBG dostarcza kocioł, który został 

wyprodukowany w Raciborzu. 

Realizowana przez nas inwestycja 

w znaczącym stopniu zwiększy 

bezpieczeństwo energetyczne 

kraju, generując prąd z bardzo dużą 

sprawnością i z dotrzymaniem 

najbardziej rygorystycznych norm 

ochrony środowiska.

Nasze dotychczasowe i przyszłe 

działania mają na celu optymalne 

przygotowanie Grupy do udzia-

łu w perspektywicznym rynku 

budowlanym w Polsce i na świecie. 

Jesteśmy przekonani, że dzieląc się 

wiedzą i kompetencjami w Grupie 

PBG, razem możemy więcej!

Grupa Kapitałowa PBG składała się 

z 38 spółek, w tym 7 spółek bezpo-

średnio zależnych od spółki PBG, 

29 spółek pośrednio zależnych oraz 

1 spółki stowarzyszonej z PBG. 

gaz ziemny, ropa naftowa

PBG oil and gas sp. z o.o.
100%



spółka naczelna Grupy PBG

33% 51% RAFAKO, 49% POG 100%

100%

100%

49%

RAFAKO S.A. RAFAKO Engineering PBG Dom

PBG Erigo

Wschodni Invest

Energopol Ukraina

budownictwo energetyczne serwis dezinwestycje

Schemat najważniejszych spółek 
tworzących Grupę Kapitałową PBG 

Grupa Kapitałowa PBG składała 
się z 38 spółek, w tym 7 spółek 
bezpośrednio zależnych od 
spółki PBG, 29 spółek pośrednio 
zależnych oraz 1 spółki 
stowarzyszonej z PBG. 
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Segmenty 
działalności 
Gaz, ropa, paliwa 
Budujemy największe 
inwestycje w kraju 

PBG oil and gas Sp. z o.o. odpo-

wiada za rynek gazu ziemnego, ropy 

naftowej oraz paliw. Spółka w tym 

obszarze działa jako generalny reali-

zator lub podwykonawca w zakresie: 

projektowania, wykonawstwa, remon-

tów, eksploatacji i serwisu w obszarze: 

wydobycia – gazu ziemnego, ropy 

naftowej, przesyłu – gazu ziemnego, 

ropy naftowej, magazynowania – gazu 

ziemnego, paliw, LNG, LPG, C5+, CNwG.

Oferta produktowa PBG oil and gas:

 ■ Instalacje naziemne do wydoby-

cia ropy naftowej i gazu ziemnego

 ■ Instalacje do skraplania gazu 

ziemnego, magazynowania i re-

gazyfikacji LNG

 ■ Stacje separacji magazynowania 

LPG, C5+

 ■ Instalacje odsiarczania

 ■ Stalowe gazociągi do przesyłu 

gazu ziemnego i ropy naftowej

 ■ Zbiorniki paliwowe

 ■ Instalacje techniczne i sanitarne

Więcej informacji: http://pbg-og.pl/

Energetyka
Budujemy bezpieczeństwo 
energetyczne Polski

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC 

(Engineering, Procurement and 

Construction) dla energetyki oraz 

branży ropy naftowej i gazu. Jest 

generalnym wykonawcą bloków 

energetycznych, oferującym własne 

rozwiązania technologiczne oraz 

liderem w produkcji urządzeń zwią-

zanych z wytwarzaniem energii.

Spółka oferuje innowacyjne tech-

nologie dla energetyki i przemysłu. 

Realizuje „pod klucz” bloki energe-

tyczne opalane paliwami kopalnymi, 

w szczególności oferując technolo-

gie w zakresie tzw. wyspy kotłowej 

i systemów oczyszczania spalin.

RAFAKO na rynku polskim jest 

liderem w dziedzinie instalacji od-

siarczania spalin metodami mokrą 

i półsuchą oraz instalacji do termicz-

nej utylizacji odpadów i spalania 

biomasy. 

http://pbg-og.pl/


Oferta produktowo-usługowa 

RAFAKO:

 ■ Generalna realizacja inwestycji 

w zakresie:

 ▶ dostaw kompletnych bloków 

energetycznych

 ▶ instalacji do termicznej utylizacji 

odpadów oraz spalania biomasy

 ■ Projektowanie i wytwarzanie:

 ▶ kotłów parowych i wodnych 

na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 

w tym kotłów na parametry 

nadkrytyczne pary, kotłów z cyr-

kulacyjnym złożem fluidalnym, 

kotłów rusztowych

 ▶ kotłów odzyskowych dla bloków 

parowo-gazowych

 ▶ kotłów do spalania odpadów 

i biomasy

 ▶  instalacji odpylających, w tym 

elektrofiltrów

 ■ Projektowanie i dostawa „pod klucz”: 

 ▶ instalacji odsiarczania spalin 

opartych na metodach ab-

sorpcyjnych, w tym metodzie 

mokrej wapiennej i metodach 

półsuchych 

 ▶ instalacji ograniczających emisję 

tlenków azotu, w tym instalacje 

katalitycznego odazotowania 

spalin (SCR)

 ■ Diagnostyka, doradztwo i konsul-

tacje oraz modernizacja i naprawy 

kotłów, urządzeń przykotłowych 

oraz instalacji odsiarczania spalin 

 ■ Produkcja elementów kotłów oraz 

urządzeń przykotłowych, w tym 

palenisk, podgrzewaczy powie-

trza, kanałów powietrza i spalin, 

konstrukcji stalowych oraz innych 

urządzeń i instalacji

Więcej informacji:

https://www.rafako.com.pl/

RAFAKO Engineering Sp. z o.o. ofe-

ruje usługi obejmujące serwis gwa-

rancyjny i pogwarancyjny, a także 

remonty, modernizację i rozruch 

obiektów sektora energetycznego, 

oil and gas i ochrony środowiska. 

Świadczy również usługi dostaw 

i montażu części zamiennych. Spół-

ka kontynuuje tradycje wypracowa-

ne przez RAFAKO oraz PBG oil and 

gas, korzystając z doświadczenia 

pracowników obu tych podmiotów.

Więcej informacji:

http://reng.com.pl/

Deweloper
Budujemy inwestycje 
przyjazne społeczeństwu

PBG Erigo oraz PBG Dom odpo-

wiadają za rynek budownictwa 

komercyjnego i mieszkaniowego. 

Grupę PBG Dom tworzą spółki celo-

we powołane do realizacji projektów 

inwestycyjnych. PBG ERIGO zajmuje 

się kompleksową obsługą inwestycji 

w zakresie budownictwa mieszka-

niowego i komercyjnego. W portfolio 

firmy znajdują się nowe mieszka-

nia, ekskluzywne apartamentowce, 

hotele oraz nowoczesne obiekty 

użytkowe. Grupę Kapitałową PBG 

Erigo tworzą spółki celowe powołane 

do realizacji danego projektu dewe-

loperskiego lub komercyjnego. 

W ofercie spółek znajdują się także 

usługi ogólnobudowlane, dewe-

loperskie, hotelowe oraz wynajem 

powierzchni biurowych.

Więcej informacji:

http://www.pbg-erigo.pl/
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Struktura akcjonariatu
 ■ Jerzy Wiśniewski – 23,61%

 ■ Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 6,48%

 ■ Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 7,68%

 ■ Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – 6,1%

 ■ Pozostali – 56,13%

Struktura  
akcjonariatu

Spółka dominująca PBG jest spółką akcyjną, której akcje w większości 
są w obrocie giełdowym. Akcje PBG są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie od 2 lipca 2004 roku, RAFAKO od 7 marca 
1994 roku. Władze spółki stanowią: Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy, 
Rady Nadzorcze i Zarządy spółek.

23,61%
Jerzy Wiśniewski 

6,48%
Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank 
Polski S.A.

7,68%
Bank Polska Kasa 

Opieki S.A.

6,1%
Bank BGŻ BNP 

Paribas S.A.

56,13%
Pozostali 



Skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
 ■ Helena Fic – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 ■ Małgorzata Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 ■ Przemysław Schmidt – Sekretarz Rady Nadzorczej 

 ■ Dariusz Szymański – Członek Rady Nadzorczej

 ■ Adam Szyszka – Członek Rady Nadzorczej

 ■ Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej

 ■ Michał Sikorski – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej PBG S.A.
 ■ Helena Fic – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 ■ Małgorzata Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 ■ Andrzej Stefan Gradowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

 ■ Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej

 ■ Faustyn Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej

 ■ Maciej Stańczuk – Członek Rady Nadzorczej

 ■ Przemysław Lech Figarski – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu PBG S.A.
 ■ Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu. Główny akcjonariusz PBG 

i założyciel Grupy. Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu 

RAFAKO S. A. Unia personalna to element realizowanej strategii 

biznesowej. 

 ■ Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu

 ■ Dariusz Szymański – Wiceprezes Zarządu

 ■ Kinga Banaszak-Filipiak – Członek Zarządu

Skład Zarządu RAFAKO S.A.
 ■ Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu

 ■ Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu

 ■ Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu
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Grupa PBG 
w Polsce 

Elektrociepłownie 

 ■ EC Zielona Góra

 ■ ZEC Wrocław

 ■ EC Poznań

 ■ EC Bydgoszcz

 ■ ZEC Wybrzeże

 ■ ZEC Łódź

 ■ EC Kraków

 ■ EC Kielce

 ■ Elektrociepłownie Warszawskie

 ■ EC Lublin

 ■ EC Białystok

Elektrociepłownie przemysłowe

 ■ CIECH Soda Polska

 ■ ELANA Toruń

 ■ Zakłady Papiernicze Świecie

 ■ Polpharma Starogard Gdański

 ■ Zakłady Papiernicze Kwidzyn

 ■ ANWIL Włocławek

 ■ STOMIL Olsztyn

Wybrane inwestycje 

Elektrownie

 ■ Zespół Elektrowni Dolna Odra

 ■ Elektrownia Turów

 ■ Elektrownia Opole

 ■ Zespół Elektrowni PAK

 ■ Elektrownia Bełchatów

 ■ Elektrownia Rybnik

 ■ Elektrownia Łaziska

 ■ Elektrownia Łagisza

 ■ Elektrownia Jaworzno

 ■ Elektrownia Siersza

 ■ Elektrownia  Skawina

 ■ Elektrownie Ostrołęka

 ■ Elektrownia Kozienice

 ■ Elektrownia Połaniec

 ■ Elektrownia Stalowa Wola

Sektor paliwowy

 ■ Terminal LNG w Świnoujściu

 ■ Zakłady Chemiczne Police

 ■ Tłocznia Gazu Jeleniów

Działalność Grupy PBG koncentruje się przede wszystkim na rynku krajo-
wym ze względu na planowane inwestycje w sektorze energetycznym oraz 
w segmencie gazu ziemnego i ropy naftowej. Jednocześnie podejmowane 
są działania mające na celu wyjście na rynki zagraniczne w obu strategicz-
nych segmentach działalności Grupy. 

Zobacz nasze realizacje 
 
Poniżej zamieszczone są kody 
QR prowadzące do wybranych 
filmów z naszych realizacji



 ■ Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu 

Ziemnego w Radoszynie

 ■ Baza magazynowa paliw dla 

NATO Nowa Sól

 ■ Kopalnia Ropy Naftowej 

i Gazu Ziemnego Lubiatów – 

Międzychód – Grotów

 ■ Odazotownia Gazu w Grodzisku 

Wielkopolskim

 ■ Kopalnia gazu  w Kościanie

 ■ Podziemny Magazyn Gazu 

Wierzchowice

 ■ Odazotownia Gazu w Odolanowie

 ■ Stacja Separacji LPG i Kondensa-

tów Gazowych Władysławowo

 ■ OPEC Grudziądz

 ■ Rafineria w Płocku

 ■ Rafineria Jasło

Stadiony

 ■ Stadion Miejski w Poznaniu

 ■ Stadion Energa Gdańsk

 ■ Stadion Narodowy w Warszawie

Apartamenty

 ■ Hotel Hilton by Hampton

 ■ Osiedla Quadro House 

oraz Złotowska 51

 ■ SKALAR Office Center
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Grupa PBG 
na świecie

Arabia Saudyjska

Australia

Azerbejdżan

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Brazylia

Bułgaria

Cejlon

Chile

Chiny

Chorwacja

Czechy

Dania

Egipt

Estonia

Filipiny

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Indie

Indonezja

Irlandia

Japonia

Jordania

Kazachstan

Kosowo

Korea Płd. 

Korea Płn.

Litwa 

Łotwa

Macedonia

Malezja

Maroko

Meksyk

Mongolia

Mozambik

Niemcy

Norwegia

Oman

Pakistan

Portugalia

Rosja

Rumunia

Serbia

Słowacja

Sri Lanka

Szwajcaria

Szwecja

Tajwan

Turcja

Ukraina

USA

Węgry

Wielka Brytania

Wietnam 

Włochy

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Obsługiwane rynki 



lat realizacji „pod 
klucz” kotłów 
na parametry 

nadkrytyczne pary

zatrudnionych 
pracowników

lat EPC jako generalny 
realizator inwestycji

tys. ton 
wyprodukowanego 
wyrobu na halach 

produkcyjnych

mld zł to portfel 
zamówień 

lat doświadczenia 
w branży oil and gas

lat doświadczenia 
w branży 

energetycznej

mld zł to wartość naj-
większej realizowanej 

inwestycji 

3

25 10

2150

5

12

70

5,4
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Wspólne wartości,  
misja, wizja 

Planując kierunki naszych działań stawiamy na realizację 
celów biznesowych z poszanowaniem zasad odpowiedzial-
nego rozwoju. Jesteśmy dumni, że w sposób zrównoważony 
realizujemy inwestycje istotne dla Polski i że dzięki naszym 
realizacjom w polskich domach płynie prąd i gaz.

— Nasza misja
Podnoszenie poziomu i jakości życia społeczeństwa 
poprzez realizację przyjaznych środowisku inwestycji

— Nasza wizja
Budowa największej polskiej grupy inżynieryjno-
budowlanej w obszarze energetyki, ropy, paliw i gazu

— Nasze wartości
Jakość, skuteczność, nowoczesność



 ■ budowanie przez RAFAKO po-

zycji krajowego lidera w sekto-

rze energetyki poprzez udział 

i realizację największych inwe-

stycji w Polsce, udział w rynku 

związanym z modernizacją 

infrastruktury energetycznej, 

cieplnej oraz dostosowaniem do 

regulacji BAT

 ■ odbudowanie pozycji lidera na 

rynku krajowym, świadczącego 

Strategia biznesowa 
i plany rozwoju
Długoterminowa strategia rozwoju Grupy PBG zakłada wzrost 
wartości Grupy Kapitałowej, poprzez budowę największej polskiej 
grupy inżynieryjno-budowlanej w oparciu o zasoby skupione wokół 
Grupy RAFAKO – marki liczącej się na rynkach zagranicznych, 
oferującej specjalistyczne usługi budowlane dla przemysłu 
energetycznego oraz branży gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. 

kompleksowe usługi w zakresie 

zarządzania i realizacji projektów 

dla sektora gazu ziemnego i ropy 

naftowej z wykorzystaniem syner-

gii spółek z Grupy PBG

 ■ ekspansja działalności na rynkach 

zagranicznych w obu strategicz-

nych segmentach działalności 

Grupy

 ■ udział w rynku budownictwa 

przemysłowego

Celami strategicznymi Grupy na lata 2018 – 2020 są:

Realizacja strategii rozwoju będzie możliwa dzięki przeniesieniu kompetencji 

EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej 

i paliw do Grupy RAFAKO. PBG pozostanie spółką naczelną holdingu. Wykorzy-

stanie całego potencjału biznesowego i zwiększenie możliwości rozwoju Grupy 

zapewni nadanie wiodącej roli spółce RAFAKO w obu strategicznych obszarach 

działalności.
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Budujemy inwestycje istotne dla Polski – od 25 lat PBG i od 70 lat 
RAFAKO. Od samego początku mamy świadomość, że przyczyniamy 
się do podnoszenia poziomu i jakości funkcjonowania społeczeństwa 
poprzez realizację przyjaznych środowisku inwestycji. Wymagamy od 
siebie więcej niż inni od nas oczekują. Długofalowe ramy naszego rozwoju 
zakładają realizację nie tylko celów biznesowych, ale również naszych 
aspiracji w obszarze odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. 

Nasz wpływ na 
społeczeństwo 
i gospodarkę

Troszczymy się o środowisko naturalne

 ■ dbamy o minimalizowanie negatyw-

nych skutków naszej działalności dla 

środowiska naturalnego

 ■ tworzymy, modyfikujemy i doskonalimy 

wykorzystywane technologie 

 ■ zapewniamy dostęp i środki do rozwija-

nia pasji pracowników 

Mamy wpływ na rozwój rynku  
i relacje z klientami

 ■ poszerzamy swoją działalność o nowe 

sektory rynku paliwowego i elektromo-

bilności

 ■ wdrażamy nowoczesne technologie 

z poszanowaniem międzynarodowych 

standardów 

 ■ przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji

 ■ budujemy partnerskie relacje z do-

stawcami w oparciu o zasady etyczne, 

przestrzeganie wymagań jakościowych, 

ochrony środowiska i BHP

 ■ podejmujemy współpracę z otoczeniem 

biznesowym

Dbamy o pracowników

 ■ działamy zgodnie z poszanowaniem 

międzynarodowych standardów prze-

strzegania praw człowieka



Dbamy o 
 pracowników

Troszczymy się 
o środowisko 

naturalne

Mamy wpływ 
na rozwój 

rynku i relacje 
z klientami

Współpracujemy 
z lokalnymi 

społecznościami

Główne  
obszary  

Grupy PBG

 ■ doskonalimy działania na rzecz bezpie-

czeństwa i higieny pracy

 ■ budujemy kulturę organizacyjną 

opartą na zaufaniu i współpracy oraz 

nagradzaniu efektów 

 ■ doskonalimy kompetencje naszych 

pracowników 

 ■ przestrzegamy zasad różnorodności

 ■ zapewniamy dostęp i zaplecze do 

rozwijania pasji pracowników

Współpracujemy z lokalnymi 
społecznościami

 ■ inspirujemy do działania i pomagamy 

spełniać marzenia

 ■ wspieramy osoby, instytucje, projekty, 

które w życie codzienne wnoszą dobro 

i wartości ponadczasowe 

 ■ podejmowane działania kierujemy do 

naszych pracowników i społeczności 

lokalnych w miejscach realizowanych 

inwestycji oraz w siedzibach spółek

Budujemy 
inwestycje istotne 
dla Polski – 
od 25 lat PBG i od 
70 lat RAFAKO.
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W ramach Grupy Kapitałowej systematycznie monitorujemy ryzyka 
zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację 
w spółkach. Doskonalimy procedury monitorowania ryzyk i podejmujemy 
działania zmierzające do standaryzacji zasad i mechanizmów 
przeciwdziałając ich powstawaniu. Kompleksowy opis zarządzania 
ryzykiem oraz procedur kontrolnych występujących w organizacji 
ujęty został w instrukcjach, procedurach czy politykach regulujących 
działalność poszczególnych podmiotów.

Zarządzanie 
ryzykiem 
w Grupie PBG

obszar 
społeczny

obszar 
pracowniczy

Istotne, 
zidentyfikowane 
ryzyka w Grupie 

Kapitałowej



obszar 
środowiskowy

obszar praw 
człowieka

Obszar środowiskowy

 ■ Ryzyko awarii zagrażających 

środowisku

 ■ Ryzyko naruszenia wymagań 

prawnych i innych w zakresie 

ochrony środowiska

 ■ Ryzyko skażenia środowiska 

spowodowane zjawiskami 

naturalnymi

Obszar pracowniczy 

 ■ Ryzyko wypadków i chorób 

pracowników, naruszenia 

przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych

 ■ Ryzyko utraty wykwalifiko-

wanej kadry i odpływu kadry 

kierowniczej

 ■ Ryzyko nierównego traktowa-

nia pracowników

 ■ Ryzyko zaistnienia mobbingu

Obszar społeczny

 ■ Ryzyko naruszania norm przez 

dostawców i podwykonawców

 ■ Ryzyko makroekonomiczne

 ■ Ryzyko wzrostu konkurencji

 ■ Ryzyko uzależnienia od 

kluczowych odbiorców

 ■ Ryzyko związane 

z prowadzoną działalnością 

operacyjną, zwłaszcza 

w zakresie prac na czynnych 

obiektach gazowych

Poszanowanie praw człowieka

 ■ Ryzyko naruszeń praw czło-

wieka

 ■ Przeciwdziałanie konfliktom 

interesów i korupcji

 ■ Ryzyko nadużyć w związku 

z wystąpieniem przypadku 

konfliktu interesów

 ■ Ryzyko wystąpienia korupcji
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Wykonując swoją pracę, każdego dnia każdy z nas 
indywidualnie, podejmuje decyzje, które wymagają 
odróżniania tego, co dobre, od tego, co złe. Niektóre 
z tych decyzji można podejmować bez trudu i samodzielnie, 
inne mogą wymagać starannego przemyślenia i wsparcia 
innych osób.

Etyka  
w biznesie

Priorytetem w naszej codziennej pracy 

jest uczciwość oraz transparentność, które 

realizujemy m.in. poprzez przestrzeganie 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, 

równe traktowanie wszystkich interesariu-

szy, otwartość i odwagę w wyrażaniu opinii 

i proponowaniu zmian.

Wszystkich pracowników oraz kadrę 

zarządzającą obowiązują zasady określo-

ne w polityce Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. Mamy jasno określone zasady, 

którymi kierujemy się w naszej codziennej 

pracy. Mówimy stanowcze NIE naduży-

ciom, korupcji lub łapownictwu oraz wszel-

kim przejawom konfliktu interesów. 

Promujemy etykę w Grupie PBG

 ■ Wszelkie regulacje wewnętrzne 

dotyczące zachowań pracowniczych 

publikowane są w ogólnodostępnym 

systemie, dzięki czemu każdy pracow-

nik ma dostęp do wiedzy o przyjętych 

zasadach etycznych

 ■ Umożliwiamy naszym pracownikom 

bezpieczne zgłaszanie ewentualnych 

nieprawidłowości zaobserwowanych 

zachowań etycznych. Zgłaszający nie-

prawidłowość może liczyć na dyskrecję 

i bezpieczeństwo

 ■ W pierwszym dniu pracy, każdy nowo 

przyjęty pracownik zostaje zaznajomio-

ny z obowiązującymi zasadami i regula-

cjami wewnętrznymi 

 ■ Nasi kontrahenci podpisują stosowne 

oświadczenie o zapoznaniu się z regula-

cjami dotyczącymi konfliktu interesów

W 2018 roku nie miały miejsca żadne 

potwierdzone przypadki dyskryminacji, 

łamania praw człowieka poprzez m.in. 

działania mobbingowe. 



Realizując inwestycje istotne dla Polski w naszym codziennym 
działaniu kierujemy się zasadami, które są drogowskazem 
w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. 
Wpływają one nie tylko na nasz sposób funkcjonowania, ale również 
określają nasze podejście do środowiska, klientów, partnerów 
biznesowych, akcjonariuszy, pracowników i społeczności lokalnych. 
Chcemy, aby każdy z pracowników czuł się częścią naszej organizacji, 
mógł rozwijać swój potencjał i czuł się szanowany.

Nasze zasady

Nasze wspólne zasady i wartości 

obowiązujące w spółkach z Grupy 

PBG zostaną zebrane w Kodeksie 

Etyki nad którym rozpoczęliśmy pra-

ce w 2018 roku. Chcemy aby Kodeks 

stał się przewodnikiem po naszych 

regułach i wartościach jakie w co-

dziennej pracy przyświecają naszym 

pracownikom. 

W Grupie PBG uznajemy i szanuje-

my prawa człowieka i ich przestrze-

gamy. Nie dyskryminujemy nikogo 

ze względu na płeć, kolor skóry, wiek, 

narodowość, wyznanie, pochodzenie, 

religię, światopogląd, niepełnospraw-

ność, orientację seksualną, status 

społeczny, stan cywilny, inwalidztwo, 

przynależność do partii politycznych 

czy związków zawodowych. 

Tworzymy środowisko pracy przyja-

zne realizacji celów strategicznych 

Grupy PBG, jak i samorealizacji 

zatrudnionych w niej pracowników 

poprzez likwidowanie barier i ograni-

czeń. Polityka personalna oparta jest 

na zarządzaniu przez kompetencje. 

Zatrudniamy cudzoziemców, osoby 

niepełnosprawne i pracowników 

młodocianych. Prowadzimy działania 

w ramach wyrównywania szans – 

organizujemy szkolenia dla osób 50+, 

a niektóre z naszych toalet są przysto-

sowane dla osób niepełnosprawnych. 

W raportowanym okresie w ra-

mach funkcjonującego Oddziału 

Szkolenia Zawodowego RAFAKO 

spółka zatrudniała 126 pracowników 

młodocianych.

15 osób
niepełnosprawnych 
 
Grupa PBG zatrudnia 
w raportowym okresie 
15 pracowników z orzeczoną 
niepełnosprawnością

18 osób
spoza granic Polski 
 
Grupa PBG zatrudnia 
w raportowym okresie 
18 pracowników z zagranicy 

126 osób
młodocianych 
 

Grupa PBG zatrudnia 
w raportowym okresie 
126 pracowników 
młodocianych

W 2018 roku NIE MIAŁY MIEJSCA żadne 
potwierdzone przypadki DYSKRYMINACJI, 
ŁAMANIA PRAW człowieka.
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Otoczenie  
jest dla nas 
ważne
Grupa PBG, prowadząc swoją działalność, ma świadomość 
wpływu, jaki wywiera na otoczenie, w którym działa. Transpa-
rentność jest dla nas istotną cechą biznesu prowadzonego 
w sposób odpowiedzialny.

Zidentyfikowaliśmy listę naszych in-

teresariuszy wraz z kanałami komu-

nikacji, za pośrednictwem których się 

z nimi kontaktujemy. Podstawowymi 

są: kontakt bezpośredni, telefony, 

maile, newsletter, intranet, media 

lokalne i społecznościowe, strona 

internetowa, szkolenia, ankiety 

i badania opinii, foldery reklamowe, 

konferencje, informacje prasowe, au-

dyty, komunikaty giełdowe, wykłady. 

Do niestandardowych, szczególnych 

kanałów komunikacji funkcjonują-

cych w organizacji należą radiowęzeł 

oraz tablice ogłoszeniowe, za pomo-

cą których docieramy do naszych 

najważniejszych interesariuszy – pra-

cowników. To dzięki funkcjonowaniu 

radiowęzła oraz aktualizowanym 

tablicom ogłoszeniowym, przekazu-

jemy istotne informacje z życia firmy 

ponad tysięcznej załodze pracującej 

przy produkcji. Dodatkowo z myślą 

Inwestorzy 
i właściciele

 inwestorzy, właściciele, rady nadzorcze, 
Giełda Papierów Wartościowych, 

Stowarzyszenie Emitentów  
Giełdowych, Komisja Nadzoru 
Finansowego, banki, fundusze, 

instytucje ubezpieczeniowe

Nasi 
klienci

klienci w kraju  
i za granicą

o naszych pracownikach i interesa-

riuszach redagujemy biuletyn korpo-

racyjny „Ogniwo”, który w 2018 roku 

został uznany za jeden z najlepszych 

biuletynów informacyjnych. W spo-

sób odpowiedzialny zarządzamy 

przekazywanymi informacjami, a ni-

niejszy raport jest nową, dodatkową 

formą komunikacji, w której poka-

zujemy w sposób otwarty, jakimi 

wartościami kierujemy się w swojej 

działalności. 

Na co dzień, spotykając się z klien-

tami, dostawcami, przedstawiciela-

mi środowiska inwestorskiego czy 

społecznością lokalną, słuchamy 

ich zdania i bierzemy je pod uwagę 

w naszej działalności. Opinia na-

szego otoczenia jest dla nas ważna, 

dlatego też na potrzeby raportu 

przeprowadziliśmy badanie istotno-

ści wśród interesariuszy. Raport jest 



odpowiedzią na kluczowe tematy 

poruszone w badaniu ankietowym 

przeprowadzonym wśród pracowni-

ków i największych dostawców. 

Najważniejsze tematy wskazane 

przez ankietowanych, jakie powinny 

znaleźć odzwierciedlenie w raporcie, 

dotyczyły kwestii pracowniczych oraz 

relacji z rynkiem i klientem. W dal-

szej kolejności nasza uwaga powin-

na zostać poświęcona społeczności 

lokalnej, wpływowi działalności Gru-

py PBG na środowisko i działalności 

charytatywnej. W ramach przepro-

wadzonego badania dowiedzieliśmy 

się, po jakich działaniach i prakty-

kach otoczenie poznaje, że jesteśmy 

firmą odpowiedzialną społecznie. 

Najważniejsze tematy wskazane 

przez interesariuszy:

 ■ Środowisko rozwoju pracowników

 ■ Dbałość o komunikację z pracow-

nikami i klientami 

 ■ Współpraca z otoczeniem 

biznesowym poprzez aktywne 

uczestnictwo w branżowych 

Nasi  
pracownicy 

pracownicy 
 poszczególnych spółek, 

rodziny pracowników

Społeczność 
lokalna

 organizacje społeczne wspierane 
przez Grupę PBG, społeczność 

lokalna w siedzibie spółki i miejscach 
realizowanych inwestycji, media lokalne, 

uczniowie szkoły przyzakładowej, 
uczelnie wyższe, władze lokalne, 

opinia publiczna

Kluczowi 
interesariusze

Nasi 
dostawcy

dostawcy  
towarów  
i usług

i regionalnych organizacjach oraz 

konferencjach

 ■ Działania na rzecz lokalnych 

społeczności

 ■ Angażowanie się w przedsięwzię-

cia związane z kulturą i sztuką, 

edukacją i sportem

 ■ Minimalizowanie negatywnego 

wpływu na środowisko

Dobre praktyki Grupy PBG     27 • 70



Model biznesowy Grupy PBG polega na realizowaniu kontraktów 
w formule EPC oraz generalnego wykonawstwa. W ramach realiza-
cji inwestycji korzystamy z całej sieci podwykonawców i dostawców, 
świadczących prace i dostawy na nasze zlecenie. 

Wpływamy na rozwój polskiej go-

spodarki nie tylko poprzez realizację 

inwestycji istotnych dla Polski, ale 

również pośrednio, gdyż w przewa-

żającej mierze korzystamy z pro-

duktów i usług polskich dostawców, 

przyczyniając się do zwiększenia 

zatrudnienia na poziomie krajowym.

Asortyment i zakres dokonywanych 

zakupów jest ściśle uzależniony od 

charakteru, potrzeb i specyfiki da-

nego kontraktu. Korzystamy z wielu 

oferowanych produktów i usług, do 

których należą m.in.: 

 ■ usługi: budowlane, montażowe, 

AKPiA, projektowe,

 ■ zakupy urządzeń: turbiny, wenty-

latory, pompy, wymienniki, silniki, 

filtroseparatory,

 ■ zakupy materiałów takiego typu, 

jak: rury, blachy, kształtki, arma-

tura oraz konstrukcje stalowe, 

zbiorniki, kanały i wiele innych. 

W zakresie zarządzania łańcuchem 

dostaw organizujemy transporty 

oraz zajmujemy się magazynowa-

niem materiałów w spółkach z Grupy 

PBG oraz na terenie realizowanych 

inwestycji.

Realizując inwestycje, korzystamy 

z potencjału dostępnego w spół-

kach z Grupy Kapitałowej. Procen-

towy udział zakupów RAFAKO jako 

generalnego wykonawcy w sektorze 

energetyki w spółkach z Grupy 

wynosił ok. 5%. 

Zakupy dla projektów zewnętrznych, 

jak i wewnętrznych realizowane są 

poprzez powołane komórki zakupo-

we, które zostały objęte procedurą 

zakupową ściśle określającą cały 

proces od zbierania ofert aż po 

kontraktację i obieg faktur zakupo-

wych. Pracownicy odpowiedzialni za 

dokonywanie zakupów w procesie 

Łańcuch 
dostaw



wyłaniania poszczególnych podwy-

konawców i dostawców zobowiązani 

są do przestrzegania następujących 

zasad: 

 ■ Zasada równego i partnerskiego 

traktowania dostawców,

 ■ Zasada uczciwej konkurencji,

 ■ Zasada bezstronności osób prze-

prowadzających postępowania 

zakupowe.

Nasi podwykonawcy i dostawcy 

zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także są weryfikowani pod kątem 

zgodności działalności z obowią-

zującymi standardami, szczególnie 

w zakresie jakości i bezpieczeństwa 

pracy oraz klauzul etycznych. W trak-

cie realizacji umowy prowadzony 

jest stały monitoring ich pracy, a raz 

w roku odbywa się ocena podsumo-

wująca. Ze względu na ryzyka, takie 

jak: niska jakość wykonanych prac 

lub dostaw czy opóźnienia, u podwy-

konawców prowadzone są również 

audyty oraz bieżący sourcing rynku 

lokalnego w miejscach realizacji 

poszczególnych inwestycji.

W spółkach z Grupy PBG funkcjonu-

je Baza Uznanych Dostawców/Lista 

Dostawców Kwalifikowanych. Wszy-

scy dostawcy, którzy mają wpływ na 

nasz produkt finalny, przechodzą 

procedurę uznania .W 2018 roku 

oceniliśmy za współpracę w roku 

poprzednim ponad 560 firm. Oceny 

dostawców dokonuje się raz w roku 

zgodnie z obowiązującym w Grupie 

kryterium: ocena jakościowa, han-

dlowa, środowiskowa i BHP.

Potencjalni dostawcy mogą śledzić 

potrzeby zakupowe RAFAKO na 

platformie zakupowej dostępnej pod 

adresem: www.rafako.logintrade.net 

oraz PBG/PBG oil and gas pod adre-

sem www.pbg.logintrade.net 

Kluczowymi kryteriami wyboru 

dostawców produktów i usług są 

jakość, termin oraz cena. 

Kluczowymi 
kryteriami wyboru 
dostawców 
produktów i usług 
są JAKOŚĆ, 
TERMIN oraz 
CENA. 

Procentowy udział 
zakupów RAFAKO jako 
generalnego wykonawcy 
w sektorze energetyki 
w spółkach z Grupy 
wynosi 5%.
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Naszym priorytetem jest tworzenie najlepszego środowiska rozwoju dla 
pracowników, budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu 
i współpracy oraz nagradzaniu efektów. 

Razem  
możemy więcej 

U podstaw strategii personalnej leży prze-

konanie że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Two-

rzymy miejsce pracy w którym funkcjonują 

rozmaite formy wspierania, motywowania 

i edukowania pracowników, dopasowane 

zarówno pod względem indywidualnych 

potrzeb, jak i etapu kariery zawodowej. 

Pracownicy zatrudnieni w spółkach z Grupy 

PBG są niezwykli i zarazem niezwykle 

wymagający. To oni tworzą markę samą 

w sobie, realizują inwestycje istotne dla 

Polski stając się najlepszymi ambasadorami 

Grupy PBG w Polsce i na świecie. Zatrud-

nieni najlepsi fachowcy kierują się zasadami 

jakość, skuteczność, nowoczesność budu-

jąc wartość spółki. Celem strategii personal-

nej jest efektywne zarządzanie kompeten-

cjami i doświadczeniem pracowników na 

poziomie korporacyjnym oraz działanie 

w przekonaniu, że razem możemy więcej. 

Naszą chlubą jest dbałość o emerytów, 

którzy spędzili w firmie dużą część swoje-

go życia. Nie zapominamy o tym. Spotyka-

my się z nimi przy okazji świąt firmowych, 

dziękując za ich zaangażowanie, pracę, za 

budowanie spółki.

Realizacja ambicji 
zawodowych w przekonaniu, 
że razem możemy więcej

W RAFAKO w 2018 roku 54% prowadzo-

nych rekrutacji to rekrutacje wewnętrz-

ne. Aplikacje kandydatów pozyskujemy 

poprzez ogłoszenie w intranecie i w radio-

węźle. O naszych rekrutacjach dowiedzieć 

się można również z witryny internetowej, 

z zewnętrznych portali rekrutacyjnych, biur 

karier uczelni technicznych oraz podczas 

prowadzonych wykładów na wyższych 

uczelniach.

Wszystkie nasze aktualne 

oferty pracy znajdziesz na 

stronie internetowej. 



Skład kadry pracowniczej Grupy PBG 
według płci i wieku – kobiety

Skład kadry pracowniczej Grupy PBG 
według płci i wieku – mężczyźni

W strukturze kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej 

wśród kobiet największą grupę stanowią pracownice 

w wieku 30–40 lat, których jest 162. Kolejno pod wzglę-

dem liczebności można wyróżnić kobiety powyżej 50. 

roku życia, których jest 101, oraz z przedziału 40–50 lat, 

których jest 95. Najmniejszą grupę tworzą kobiety do 

30 lat – jest ich 47.

W strukturze kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej 

wśród mężczyzn najliczniej reprezentowana jest grupa 

pracowników powyżej 50. roku życia, których jest aż 671. 

Najmniej pośród zatrudnionych mężczyzn ma do 30 lat – 

to grupa 206 osób. W przedziale między 30. a 40. rokiem 

życia znajduje się 380 pracowników, a 40–50 lat ma 

488 pracowników.

DO 30 LAT 

DO 30 LAT 

OD 40  
DO 50 LAT

OD 40  
DO 50 LAT

OD 30  
DO 40 LAT

OD 30  
DO 40 LAT

47

206

94

488

161

382

POW.  
50 LAT

POW.  
50 LAT

101

671

RAFAKO PBG POG GRUPA  
RAFAKO

GRUPA  
PBG

GK  
RAZEM

1274

207
31 25 56

259 315

20 55 75

1464
1539

Umowy o prace na czas nieokreślony 

RAFAKO PBG POG GRUPA  
RAFAKO

GRUPA  
PBG

GK  
RAZEM

18 1
31

8 9

79 88

0

39 39

169

208

Pozostałe umowy (okres próbny, 
czas określony i zastępstwa)
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Dbamy o sprawne i efektywne 

kanały komunikacji w spółkach. 

Poza sztandarowymi kanałami 

komunikacji takimi jak telefon czy 

e-maile w 2018 roku uruchomili-

śmy nowy, wspólny dla wszystkich 

spółek w Grupie PBG intranet 

gwarantujący sprawną komunikację 

wewnętrzną i przepływ informacji. 

Tak skonstruowany intranet to gwa-

rancja szybkiego, prostego dostępu 

do sprawdzonych, pewnych i obo-

wiązujących informacji i materiałów, 

wiedza pracowników o działalności 

całej Grupy oraz integracja pracow-

ników. 

Biuletyn Korporacyjny Ogniwo, ini-

cjatywa „Pięknie widzę, to co robię” 

i funkcjonujący w RAFAKO radio-

węzeł to kolejne źródła ułatwiające 

komunikację w Grupie PBG. 

Biuletyn Korporacyjny 
„Ogniwo”

 

Mając świadomość tego, jak ważne 

jest komunikowanie się z pracow-

nikiem, zaczęliśmy pisać i publiko-

wać naszą firmową gazetkę. Dziś 

wszystkim pracownikom doskonale 

znany Biuletyn Korporacyjny „Ogni-

wo” służy jako platforma dzielenia się 

wiedzą i informacją. Swój początek 

wzięło w 1997 roku od dwustronico-

wej „Piecogazetki” wydanej w nakła-

dzie 100 egzemplarzy, a następnie 

rosło wraz z liczbą pracowników 

w Grupie PBG. Od samego począt-

ku gazeta, niezależnie od formy 

i objętości, tworzona była przez i dla 

pracowników. Pasja i staranność 

wkładana w redagowanie biuletynu 

została doceniona i zaowocowała 

uzyskaniem 3 miejsca w Konkursie 

Biuletynów Firmowych 2018 z czego 

jesteśmy niezwykle dumni! 

GRUPA  
RAFAKO

GRUPA  
PBG

GK  
RAZEM

2321 55 93
21

317

31
10

44

372

1703
1610

Całkowita liczba pracowników 
w podziale na typ zatrudnienia 

Pełny 
wymiar godzin

Niepełny  
wymiar godzin



Pięknie widzę to, co robię 

To inicjatywa, która swoimi korzenia-

mi sięga 2012 roku, to właśnie w tym 

roku rozpoczął się cykl zwiedzania 

realizacji istotnych dla Polski, które 

wybudowały spółki z Grupy Kapi-

tałowej. Wizytacje pracowników na 

budowach to możliwość zmiany 

perspektywy postrzegania swoich 

obowiązków wykonywanych zza 

biurka. Inicjatywa zachęca pracow-

ników do dzielenia się zdjęciami 

z naszej codziennej pracy. W nieco 

inny sposób, niż tylko poprzez ra-

porty giełdowe chcemy pokazać jak 

wygląda firma od środka, przybliżyć 

kulturę organizacyjną i zaprezen-

tować wyjątkowych ludzi z którymi 

mamy przyjemność pracować. Dzię-

ki zaangażowaniu naszych pracow-

ników umieszczamy na Instagramie 

 ■ Umowę o pracę

 ■ Wynagrodzenie płatne na czas

 ■ Zmienne składniki wynagrodzenia za 

dodatkowe zadania lub bardzo dobre 

wyniki w pracy

 ■ Pieniężne nagrody okolicznościowe 

i nagrody za wybitne osiągnięcia na 

rzecz Spółki

 ■ Ruchomy czas pracy

 ■ Ergonomiczne i bezpieczne miejsce 

pracy

 ■ Pracę przy ambitnych projektach 

badawczych

 ■ Dofinansowanie szkoleń i nauki, 

szkolenia wewnętrzne

 ■ Udział w największych polskich 

i światowych projektach z branży 

energetycznej

 ■ Możliwość rozwoju i budowania 

ścieżki kariery w procesie rekrutacji 

wewnętrznej 

 ■ Współpracę z wysoko wykwalifikowaną 

kadrą Grupy PBG

 ■ Efektywne zarządzanie 

kompetencjami i doświadczeniem 

pracowników

 ■ Dostęp do nowoczesnych rozwiązań 

i narzędzi informatycznych

 ■ Udział w branżowych konferencjach 

krajowych i zagranicznych

 ■ Bogaty pakiet socjalny: karta 

Multisport, paczki okolicznościowe 

dla dzieci, dofinansowanie na wczasy 

dla całych rodzin, zapomogi i pożyczki 

mieszkaniowe, wsparcie finansowe 

i rzeczowe dla emerytowanych 

pracowników

 ■ Wsparcie pracowników chcących 

rozwijać swoje pasje

 ■ Wyjazdy nagrodowe i spotkania 

integracyjne

 ■ Rodzinne pikniki i eventy

Pracownikom zatrudnionym w Grupie PBG gwarantujemy:

Dodatkowe benefity oferowane 

pracownikom zatrudnionym 

na podstawie umowy o pracę 

w Grupie Kapitałowej PBG: 

 ■ Ubezpieczenie na życie

 ■ Prywatna opieka medyczna

 ■ Przyzakładowa przychodnia 

funkcjonująca na terenie 

Raciborza

Dodatkowe benefity
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ich autorskie zdjęcia, które wykorzy-

stywane są do tworzonych w spół-

ce materiałów marketingowych. 

Efektem tej inicjatywy są powstające 

corocznie niezwykłe kalendarze 

firmowe gdzie publikujemy zdjęcia 

naszych pracowników, którzy w ten 

sposób mają szansę podzielić się 

swoim talentem fotograficznym. 

Doceniamy naszych 
pracowników

Tradycja wyróżniania pracowników 

za bardzo dobrą organizację pracy, 

rzetelność, ambicję, cenne pomy-

sły, inicjatywę i wybitne osiągnię-

cia to inicjatywa, która narodziła 

się RAFAKO w 1974 roku a w PBG 

w 2000 roku. Wyróżnienia przy-

znawane są podczas największych 

świąt firmowych – Dnia Energetyka 

i Barbórki. Przez lata zmieniała 

się forma wyróżnień. W 2018 roku 

PBG przyznało tytuły Championa 

i Różę Holdingu a RAFAKO swoje 

Orły. Te niezwykłe i jedyne w swoim 

rodzaju wyróżnienia przyznawane 

są najlepszym z najlepszych. To 

wyraz podziękowania i docenienia za 

aspirację i geniusz, za bystry i zdolny 

umysł. Inną z przyznawanych przez 

Zarządy nagród są Kryształy Grupy 

PBG – wyróżnienia dla pracowników 

cechujących się wyjątkową etyką 

zawodową. 

Spotkania integracyjne 
pracowników

Tradycją w Grupie PBG są organi-

zowane liczne spotkania i eventy 

integracyjne, na które zapraszani są 

pracownicy wraz z rodzinami. Pikniki 

rodzinne, spływy kajakowe, spotkania 

mikołajkowe, dzień dziecka czy dni 

otwarte towarzyszące orgaznizowa-

nym spotkaniom to miejsce i czas 

integracji, dobrej zabawy i budowa-

nia poczucia wspólnoty z miejscem 

pracy rodziców. Kalendarz imprez 

firmowych przewiduje również orga-

nizację spotkań pracowników z okazji 

największych świąt firmowych takich 

jak Dzień Energetyka czy Barbórka, 

wyjazdy integracyjne na narty, wyjaz-

dy szkoleniowo-nagrodowe na budo-

wy realizowane przez Grupę PBG. 

Jesteśmy dumni z możliwości 

przyznawania pracownikom wy-

jazdów nagrodowo-szkoleniowych, 

które budują nasze relacje w innych 

okolicznościach niż tylko służbowe. 

Wierzymy, że integracja, dobre rela-

cje i przyjazna atmosfera sprzyjają 

lepszej i bardziej efektywnej pracy 

nas wszystkich. 

zaufanie



razem  
możemy  
więcej

inspirujemy, 
kreujemy, 

wspieramy

nagradzanie
współpraca

Kultura 
organizacyjna 

Grupy PBG

Tradycja wyróżniania 
pracowników za bardzo dobrą 
organizację pracy, rzetelność, ambicję, cenne 
pomysły, inicjatywę i wybitne osiągnięcia 
to inicjatywa, która narodziła się RAFAKO 
w 1974 roku a w PBG w 2000 roku.
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Pracownicy 
objęci umowami 
zbiorowymi

47,1%
RAFAKO 

Wolność zrzeszania, otwartość i konstruktywny 
dialog to dla nas podstawa w komunikacji 
z pracownikiem. W RAFAKO funkcjonują trzy 
organizacje związkowe działające w oparciu 
o regulacje zawarte w Kodeksie Pracy. Władze 
spółki wraz z podmiotem społecznym tworzą 
platformę współpracy w celu wypracowania 
jak najbardziej korzystnych dla obu stron 
ustaleń regulujących zagadnienia 
pracownicze. 

2150 osób
zatrudnionych  
 
Grupa PBG zatrudnia w raportowym okresie 
2150 pracowników w tym m.in.: 403 kobiety, 
320 projektantów, 730 pracowników 
produkcyjnych

126 osób
młodocianych 
 
Grupa PBG zatrudnia 
w raportowym okresie 
126 pracowników  
młodocianych



31,8%
PGL Dom

Łącznie 493
pracowników zrzeszonych 
jest w związkach 
zawodowych. 
W pozostałych spółkach 
organizacje zawodowe 
nie funkcjonują. 

9,6%
RAFAKO 

Engineering

Wolność zrzeszania, otwartość 
i konstruktywny dialog to dla nas 
PODSTAWA w komunikacji 
z pracownikiem.
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Cele te realizujemy poprzez:

 ■ wdrażanie bezpiecznych technik i tech-

nologii oraz doskonalenie organizacji 

pracy,

 ■ identyfikację potencjalnych zagrożeń 

i ich minimalizowanie na każdym stano-

wisku pracy,

 ■ systematyczne działania dla podnosze-

nia kwalifikacji i poziomu świadomości 

pracowników w zakresie BHP, 

 ■ uwzględnienie roli wszystkich pracowni-

ków oraz angażowanie ich do działań na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny 

pracy.

W ramach profilaktyki wypadkowej 

zapewniamy niezbędne środki ochrony 

indywidualnej, w procesach szkoleń BHP 

korzystamy z tradycyjnych szkoleń oraz 

nowoczesnych e-learningów, przeprowa-

dzamy audyty bezpieczeństwa, szkolimy 

z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Pracownik jest dla nas ważny dlatego też 

dbając o jego bezpieczeństwo stworzyli-

Bezpieczeństwo  
naszych pracowników 
W kwestii bezpieczeństwa naszych pracowników priorytetami 
są, m.in. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom 
zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz 
stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wskaźnik wypadkowości z podziałem 
na spółki (łącznie kobiety i mężczyźni)*

RAFAKO 

POG

RENG

PGL DOM

32,7%

15,7%

19,1%

0,5%
E003B7

7,9%

śmy szereg dokumentów BHP, procedur 

i instrukcji stanowisko wych, których 

stosowanie zapewniają bezpieczną pracę, 

minimalizują powstanie ewentualnych za-

grożeń oraz określają sposoby zachowania 

się w razie ich powstania.



Wskaźnik wypadkowości liczony według wzoru: liczba 
wypadków odnotowanych w danym okresie podzielona 
przez liczbę pracujących, razy 1000. W spółkach: PBG, 
ETE, E001RK, RENG Nano, RENG Solution, RAFAKO 
Hungary nie odnotowano żadnego wypadku.

*

Ilość urazów związanych 
z pracą w podziale na 
płeć pracownika

157

37

10 00
9

RAFAKO POG PBGRENG E003B7 RAFAKO  
Hungary

PGL DOM

W spółkach nie odnotowano 
ciężkich oraz śmiertelnych 
wypadków przy pracy.

Pracownicy często 
zapadający na choroby 
zawodowe lub 
szczególnie narażeni na 
choroby zawodowe

RAFAKO 

POG

RENG

E003B7

PGL DOM
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Budujemy zgrany i zorientowany na cel zespół, pracownikom 
powierzamy pełną odpowiedzialność za wykonywane zadania 
dlatego też tak istotne jest ciągłe doskonalenie posiadanych 
przez nich kompetencji.

Zgodnie z polityką Grupy działania 

te realizujemy poprzez onboarding, 

testy i wywiady kompetencyjne, 

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. 

Staże i praktyki, udział w konferen-

cjach i sympozjach, szkolenia w miej-

scach realizowanych inwestycji oraz 

dofinansowanie studiów podyplo-

mowych i doktoranckich tak aby 

dostosować kompetencje naszych 

pracowników do zmieniających 

się warunków nowoczesności. Od 

reaktywacji w 2007 roku z sukce-

sem prowadzimy Oddział Szkolenia 

Zawodowego RAFAKO.

Oprócz prowadzonych szkoleń 

obowiązkowych, inwestujemy w do-

datkowe szkolenia wewnętrzne i ze-

wnętrzne. Podnoszenie kompetencji 

pracowników to działanie przemy-

ślane i celowe, które ma wpłynąć na 

efektywność pracy. Zobowiązując się 

do podnoszenia kwalifikacji naszych 

pracowników ponosimy koszty odsu-

nięcia od pracy, delegacji, materia-

łów dydaktycznych czy dodatkowego 

urlopu. Wierzymy, że rozwój pracow-

nika to rozwój organizacji. Potrafimy 

być elastyczni i na bieżąco reagu-

jemy na potrzeby zgłaszane przez 

poszczególne komórki organizacyjne. 

Naszym celem jest posiadanie kadry 

z najlepszą i najnowocześniejszą wie-

dzą specjalistyczną i branżową. 

Dzielenie się wiedzą i doświadcze-

niem to idea, która przyświeca nam 

Inwestujemy 
w rozwój kompetencji 
naszych pracowników 



w codziennej pracy. Dzielimy się nią 

także z młodymi, którzy w trakcie na-

uki na wyższych uczelniach szukają 

miejsca gdzie mogliby nabyć wiedzę 

praktyczną. 

W 2018 roku Grupa PBG zgodnie 

z realizowaną strategią przyjęła na 

praktyki kilkunastu studentów dając 

im szansę praktycznego zaznajo-

mienia się z obszarami w których 

się kształcą. Praktyki odbyły się m.in. 

w działach automatyki, spawalni-

ctwa, BHP, B+R, kontroli jakości 

wyrobu, rachunkowości i podatków 

czy projektowo-technicznym.

 

SIS 
Spotkanie Informacyjno-
Szkoleniowe – wiedza  
z pierwszej ręki

SIS to skrót znany wszystkim pra-

cownikom Grupy PBG. Dzielenie się 

wiedzą i informacjami to tradycja za-

inicjowana w 2000 roku. Ideą SIS-ów 

jest ciągłe doskonalenie się i szkole-

nie w ramach spotkań pracowników 

z Zarządem. Coroczne spotkanie 

jest platformą do wymiany wiedzy 

i doświadczeń, lepszego poznania 

organizacji, jej stanu obecnego, 

wymagań oraz wyznaczonych celów 

na kolejne lata. Podczas szkole-

nia przeprowadzane jest badanie 

satysfakcji pracowników. Prezentacje 

i wystąpienia, przygotowane przez 

pracowników są dokumentowa-

ne, dostępne co pozwala wracać 

do przedstawionych treści i z nich 

korzystać. Każdy z pracowników 

w dowolnym czasie może się zapo-

znać lub wrócić do przedstawionych 

treści i z nich skorzystać.

Spotkanie Informacyjno-Szkole-

niowe 2018 odbyło się pod hasłem: 

„Wiesz więcej reagujesz szybciej – 

ustawy, rozporządzenia, normy, 

zasady...” Zapewniono udział przed-

stawicielom wszystkich obszarów 

i szczebli organizacji. Dzięki wykorzy-

staniu technologii wideokonferencji 

połączono ze sobą aż cztery lokali-

zacje: Racibórz, Jaworzno, Warszawę 

i Wysogotowo. W 2018 roku w Spot-

kaniu Informacyjno-Szkoleniowym 

uczestniczyło około 450 osób. 

„Ja, Lider XXI wieku” –  
szkolenie i integracja

Szkolenie „Ja, Lider XXI wieku” 

stało się już stałym elementem 

podnoszenia kompetencji osób 

zarządzających w spółkach z Grupy 

PBG. Blok specjalistycznych 

wykładów prowadzonych przez 

najlepszych w kraju trenerów 

z zakresu motywacji, mentoringu, 

zarządzania sobą w czasie, 

zagadnień z szeroko pojętego 

zarządzania biznesem skierowany 

jest do kadry menadżerskiej. 

Każda edycja to przedstawienie in-

nego aspektu zarządzania, w oparciu 

o najnowocześniejsze techniki. Pod-

czas spotkania liderzy mają okazję 

zaprezentować obszary swojej od-

powiedzialności, dając sobie szanse 

na wzajemne poznanie w innych 

okolicznościach niż tylko na gruncie 

zawodowym. 

W 2018 roku odbyła się już 4. edycja 

takiego szkolenia. W szkoleniu 

udział wzięło 89 osób. Tradycją 

spotkań w Smólsku, gdzie odbywa 

się szkolenie, stało się już sadzenie 

drzew w ramach obchodów święta 

„Dnia drzewa”. Dodatkowo z okazji 

stulecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę, liderzy uczestniczyli 

w przygotowanym wernisażu prac 

o Ignacym Paderewskim.
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Onbording  
Witamy na pokładzie

Onbording to element budowania 

kultury pracy zespołowej oraz zaan-

gażowania. To szansa na integrację, 

budowanie poczucia wspólnoty, 

pozyskanie efektywnego i zmotywo-

wanego pracownika. Chcemy aby 

nowo przyjęty pracownik czuł się 

dobrze dlatego wdrożyliśmy jedno-

lity proces onbordingowy i jesteśmy 

z tego dumni. 

Oddział Szkolenia Zawodowego 
RAFAKO – tradycja szkoleń pracowni-
ków młodocianych od 1958 roku

Nasz powód do dumy i jedna z najlepiej wyposażonych 

szkół tego typu w kraju. Nauka w naszym Oddziale 

Szkoleniowym to gwarancja uzyskania w pełni wy-

kształconego i wykwalifikowanego pracownika, w tak 

pożądanej i trudnej profesji jak spawacz. Realizacja za-

jęć dydaktycznych opiera się o umowę zawartą z Zespo-

łem Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

W 2018 roku Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO 

ukończyło 52 absolwentów. Naukę w roku szkolnym 

2018/2019 w trzech klasach pobiera 126 uczniów. 

 ■ przedstawimy informacje o Grupie 

Kapitałowej

 ■ poznasz schemat organizacyjny 

i obowiązujące przepisy

 ■ zapoznasz się z obszarem polityki 

personalnej, komunikacji, kadr i płac, 

 ■ opowiemy Ci o historii firmy 

i marketingu

 ■ dowiesz się jak zarządzamy sprzętem 

i oprogramowaniem oraz jak działa 

Intranet

 ■ i co można robić w firmie po 

godzinach.

Pod koniec szkolenia zaprosimy Cię na 

wycieczkę po zakładzie tak abyś poczuł 

się jak u siebie.W
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 ■ zdobycie uprawnień do wykonywania 

zawodu spawacza potwierdzone urzędowymi 

certyfikatami – w metodach TIG, MAG 

i Elektroda, umowa o pracę na czas trwania 

nauki, gwarancja zatrudnienia w RAFAKO;

 ■ rozwijanie umiejętności technicznych, praca na 

wysokiej klasy sprzęcie spawalniczym, współ-

udział w realizacji inwestycji istotnych dla Polski;

 ■ możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pod 

okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów 

stanowiskowych, stypendia dla najlepszych 

uczniów II i III klas, wyjazdy w ramach 

międzynarodowego programu integracji 

uczniów z różnych krajów.

Doceniamy młode talenty – w 2018 roku przy-

znaliśmy stypendia szkolne 10 najzdolniejszym 

uczniom: 4 z klas II oraz 6 z klas III.K
or
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Szkolenie  
z bezpiecznej jazdy

Mając na uwadze bezpieczeństwo 

naszych pracowników w 2018 roku 

przystąpiliśmy do programu PZU 

Bezpieczna Flota. W ramach pro-

gramu, nasi kierowcy wzięli udział 

w szkoleniach, mających zwiększyć 

bezpieczeństwo poruszania się 

samochodami służbowymi. 

Edycja zorganizowana w 2018 roku 

to następujące szkolenia:

 ■ Szkolenie z eko jazdy i jazdy 

defensywnej – przeszkolono 

24 osoby;

 ■ Szkolenie z pierwszej pomo-

cy medycznej – przeszkolono 

54 osoby;

 ■ Prelekcja psychologa transportu – 

przeszkolono 24 osoby;

 ■ Bezpieczeństwo w ruchu drogo-

wym – spotkanie z policjantem – 

przeszkolono 24 osoby;

 ■ szkolenie z Fleet Managementu 

dla osób zarządzających flotą.

Razem współtworzymy 
inwestycje 

Dzielenie się wiedzą i doświad-

czeniem to stały element strategii 

naszej organizacji. Wyjazdy naszych 

pracowników w miejsca realizacji 

inwestycji to element kultury nagra-

dzania i motywowania pracowników. 

Wizytacja na budowie pozwala zmie-

nić własną perspektywę postrze-

gania wypełnianych obowiązków 

służbowych. To szansa zobaczenia 

na własne oczy, a nie tylko ze zdjęć, 

z perspektywy faktur i rozliczonych 

delegacji, realnych efektów swoich 

działań zza biurka. W 2018 roku 

142 pracowników i władze spółki 

Grupy PBG mieli okazję z bliska 

zobaczyć imponującą budowę bloku 

910 MW w Elektrowni Jaworzno III. 

W 2018 roku Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO 
ukończyło 52 absolwentów. Naukę w roku szkolnym 
2018/2019 w trzech klasach pobiera 126 uczniów.
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Pracownicy mają szansę podzielić 

się swoją wiedzą i doświadczeniem 

wygłaszając referaty z obszaru 

swoich odpowiedzialności. Nasza 

obecność na najważniejszych spot-

kaniach branżowych, daje klientom 

i partnerom firmy możliwość jej 

poznania, bezpośrednich rozmów 

ze specjalistami i kierownictwem 

Konferencje, targi i wystawy to platforma wymiany wiedzy, doświadczenia 
ale także możliwość przekazania profesjonalnej informacji o oferowanym 
produkcie i nawiązaniu współpracy. Uczestniczymy w najważniejszych 
wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą, wspierając je zarówno 
merytorycznie, jak i finansowo. 

Dzielimy 
się wiedzą 
i doświad-
czeniem 

oraz umożliwia nawiązanie nowych 

kontaktów biznesowych. 

RAFAKO Grupa PBG uczestniczy 

w dużych konferencjach gospodar-

czych, podczas których poruszane 

są problemy technologii, innowacji 

i inwestycji w sektorze energety-

ki. W odbywających się panelach 



dyskusyjnych członkowie Zarządu 

zabierają głos, podkreślając rolę 

firmy w realizacji inwestycji z zakresu 

energetyki i w rozwoju technologii. 

Do najważniejszych konferencji i tar-

gów, w których RAFAKO brało udział 

w 2018 roku należały te z zakresu:

 ■ Ochrony środowiska

 ■ Innowacji w energetyce

 ■ Dostosowania do wymogów BAT

Udział pracowników w konferencjach, 
targach i wystawach branżowych – 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

Zaawansowanie pro-
jektu Jaworzno J910 
Damian Klinos

Potencjał i doświad-
czenie polskiej firmy 
z branży energetycz-
nej w budowie ITPOK
Jerzy Mirosław

Innowacyjne techno-
logie dostosowania in-
stalacji ochrony środo-
wiska bloków 200+ do 
wymagań konkluzji BAT  
Jerzy Mazurek,  
Mariola Kobylańska-

-Pawlisz

Efektywne ogranicze-
nie emisji rtęci z kot-
łów energetycznych 
Mariola Kobylańska-

-Pawlisz

Rozwiązania projek-
towe, podstawowe 
urządzenia oraz 
parametry pracy kotła 
BP-2450 dla bloku 
910 MWe 
Grzegorz Bardziński

Podkreślając sukcesy 

i rolę firmy w realizacji 

inwestycji istotnych dla 

Polski, pracownicy za-

znaczyli wpływ naszej 

organizacji, wygłaszając 

przykładowe referaty: 
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Work-life 
balance

Wspieramy aktywność sportową i pasje naszych 
pracowników. Wierzymy, że człowiek spełniony, 
czyli taki, który się realizuje jest szczęśliwszy, lepiej 
mu się żyje i pracuje.  Grupa PBG umożliwia rozwój 
pasji swoich pracowników w prężnie działających 
klubach, kołach czy sekcjach zainteresowań 
z następujących dziedzin: żeglarstwo, tenis, 
wędkarstwo, biegi, siatkówka, czy triatlon. 

Wszystkie wymienione grupy zaintereso-

wań są otwarte dla pracowników, którym 

nie jest obcy aktywny sposób spędzania 

czasu wolnego. Wspierane finansowo 

przez Grupę PBG sekcje sportowe mają 

wymiar znacznie szerszy niż tylko sporto-

wy – to angażowanie pracowników i ich ro-

dzin a także całych społeczności lokalnych 

w działania firmy poprzez propagowanie 

aktywnego trybu życia, integrację, wspólne 

kibicowanie. W ramach funkcjonujących 

kół zainteresowań pracownicy mają okazję 

sprawdzić swoje umiejętności w orga-

nizowanych turniejach, zawodach czy 

konkursach. 

W firmie funkcjonuje aktywna grupa 

osób startująca w imprezach biegowych. 

Zawodnicy reprezentują spółkę podczas 

wielu ogólnopolskich imprez biegowych, 

największych polskich maratonów oraz 

Mistrzostw Polski Energetyków. Flagową 

imprezą biegową której jesteśmy sponso-

rem tytularnym jest RAFAKO Półmaraton 

Racibórz.

RAFAKO Półmaraton ma wizerunek biegu 

jednego z najlepiej zorganizowanych i po-

prowadzonych piękną trasą miejskich pół-

maratonów ulicznych w Polsce. W 2018 roku 

w rafakowskim półmaratonie udział wzięło 

704 zawodników w tym również grupa 

biegaczy z RAFAKO. Organizowany bieg 

to nie tylko rywalizacja sportowa. Start 

zawodników poprzedzony jest Mini RAFAKO 

Półmaratonem Racibórz, z którego dochód 



w 2018 roku był przeznaczony na leczenie 

i rehabilitację Natalki, dziewczynki z czte-

rokończynowym dziecięcym porażeniem 

mózgowym. W biegu charytatywnym na 

dystansie dwukilometrowym udział wzięło 

blisko 300 osób. Udało się uzbierać 18 tys. zł, 

które zostały przekazane na specjalistyczny 

wózek oraz rehabilitację dziewczynki. 

Rok 2018 to także ogromny sukces sekcji 

siatkówki RAFAKO, która została Mistrzem 

Polski Jubileuszowych XL Mistrzostw Ener-

getyków w Piłce Siatkowej.

Jesteśmy głównym sponsorem Ewy 

Bugdoł, wielokrotnej Mistrzyni Polski, 

Mistrzyni Europy i liderki rankingu 

światowego w triatlonie długim. Jesteśmy 

dumni, że zawodniczka pochodząca z Rud 

koło Raciborza, dzięki naszemu wsparciu 

zdobywa najwyższe trofea sportowe. 

Swoją postawą zaraża do aktywności 

fizycznej i jest wzorem do naśladowania 

dla innych. 

Nasi pracownicy to nasz powód do dumy. 

Z sukcesami reprezentują barwy Grupy 

PBG podczas zawodów sportowych. Sy-

stematycznie walczą o coraz lepsze wyniki 

i ciągle przesuwają granice własnych 

możliwości propagując aktywny tryb życia 

zarażając innych swoją pasją. W 2018 roku 

kapituła konkursu przyznała tytuł Spor-

towca Roku RAFAKO i uhonorowała trzech 

pracowników odznaczających się najlep-

szymi wynikami sportowymi.

W półmaratonie 
razem przebiegliśmy 
15 452, 288 m.

Nasi 
pracownicy, 
to nasz powód 
do dumy. 
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Grupa PBG od lat dba o środowisko i prowadzi swoją działalność 
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy systema-
tyczne działania minimalizujące negatywne skutki naszej działalno-
ści na środowisko naturalne. Jednym z naszych celów jest wdrażanie 
aktualnych standardów przyjaznych środowisku.

Jakość, skuteczność 
i nowoczesność 
z poszanowaniem 
środowiska 
naturalnego

W ramach naszej oferty w zakresie 

inwestycji energetycznych oferuje-

my instalacje i urządzenia ochrony 

środowiska wszystkich trzech kom-

ponentów kompleksowego systemu 

oczyszczania spalin spełniających 

wymagania Best Available Techni-

ques (BAT). W obszarze paliwowym 

proponujemy rozwiązania pozwala-

jące na minimalizację oddziaływania 

na środowisko instalacji techno-

logicznych będących elementami 

realizowanych projektów:

 ■ Instalacje spalania gazów zrzu-

towych

 ■ Instalacje zagospodarowania 

gazów kwaśnych

 ■ Hermetyczne magazyny produk-

tów naftowych i układy nalewu

Nasza działalność w sektorze gazo-

wym pozwala na rozwój systemu 

gazowniczego w Polsce, co ma 

bezpośredni wpływ na zmniejszenie 

emisji szkodliwych substancji do śro-

dowiska. Dodatkowo proponowany 

w naszej ofercie produktowej system 

kogeneracji pozwala na zmniejsze-

nie zużycia energii pierwotnej co 

wprost przekłada się na oszczędność 

zasobów.

 

Grupa PBG systematycznie poszerza 

swoją ofertę, proponując klientom 

coraz większe możliwości wyboru 

rozwiązań projektowych i techno-

logicznych uwzględniających zmie-

niające się wymagania w zakresie 

ochrony środowiska. Prowadzimy 



Przy realizacji projektu  

w Jaworznie, zastosowali-

śmy technologię: 

 ■ Instalację odsiarczania 

spalin metodą mokrą 

tzw. IOS – redukcja 

szkodliwego dwutlenku 

siarki do poziomu nie 

przekraczającego 97% 

skuteczności

 ■ Instalację katalitycznego 

odsiarczania spalin SCR – 

redukcja tlenku azotu do 

wartości bezpiecznych 

dla środowiska

 ■ Instalacja elektrofiltra – 

usuwanie pyłów ze 

spalin ze skutecznością 

99,93%

EMAS – system ekozarządzania 

i audytu, to unijny system certy-

fikacji środowiskowej. Rejestracja 

w systemie EMAS oznacza spełnie-

nie przez organizację najbardziej 

wyśrubowanych wymagań 

ochrony środowiska. EMAS, to 

element tworzenia w organizacji 

kultury zrównoważonego rozwoju 

oraz efektywnego zarządzania 

dostępnymi zasobami i energią. 

EMAS służy również, sprostaniu 

wyzwaniom związanym ze zmia-

nami klimatu, tworzy przewagę 

konkurencyjną oraz zwiększa wia-

rygodność i zaufanie, w zakresie 

działań środowiskowych.

RAFAKO będąc w gronie 

organizacji najdłużej 

działających w ramach 

EMAS, otrzymała w 

roku 2018 Jubileuszowy 

Certyfikat. Wręczenie 

certyfikatów EMAS odbyło 

się podczas side eventu 

„EMAS – in practise” na 

COP24 w Katowicach. 

Nagrodę, z rąk Ministra 

Środowiska, Pana 

Henryka Kowalczyka oraz 

Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska 

Andrzeja Szwedy-

Lewandowskiego, odebrał 

Michał Maćkowiak, Dyrektor 

ds. Innowacji.

Zorganizowaliśmy budowę 

bloku energetycznego 

w taki sposób, aby na jej 

czas okoliczni mieszkańcy 

i środowisko nie ucierpieli: 

 ■ zastosowaliśmy projek-

towanie z założeniem 

minimalnej ilości 

odpadów;

 ■ do współpracy zaprosi-

liśmy wyłącznie firmy 

posiadające odpowied-

nie certyfikaty środowi-

skowe;

 ■ segregujemy odpady na 

budowie;

 ■ zainstalowaliśmy myjki 

pozwalające na czysz-

czenie transportu przed 

opuszczeniem budowy;

 ■ zastosowaliśmy no-

woczesne rozwiązania 

dźwiękochłonne;

 ■ wyposażyliśmy budowę 

w energooszczędne 

oświetlenie, wentylację, 

klimatyzację.

Stosowane 
technologie

Budowa 
w Jaworznie 

Jubileuszowy 
certyfikat EMAS*

Realizowane z sukcesem kontrakty, 
budowane przez Grupę PBG, inwestycje 
istotne dla Polski, są bezpieczne 
i przyjaźne dla człowieka 
i środowiska naturalnego. 

99,93%
skuteczności  w usuwaniu 
pyłków ze spalin 

97%
skuteczność w redukacji 
szkodliwego dwutlenku 
siarki  ze spalin

Deklaracja  
środowiskowa 

*
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programy rozwojowo-badawcze, 

efektywnie współpracujemy 

z wieloma placówkami naukowymi 

w zakresie projektowania i wdraża-

nia nowych technologii.

Podstawowe zasady związane 

z ochroną środowiska naturalnego 

wytyczają wymagania normy, wdro-

żone w spółkach, które posiadają 

certyfikat ISO 14001. Potwierdze-

niem ponad standardowej dbałości 

o środowisko naturalne jest fakt 

zarejestrowania RAFAKO w Racibo-

rzu jako piątej organizacji w kraju 

w rejestrze EMAS w 2005 roku. 

W 2018 roku nie odnotowano prze-

kroczeń w obszarach określonych 

pozwoleniami środowiskowymi. 

Działalność spółek z Grupy zasad-

niczo nie ma istotnego wpływu na 

jakość powietrza, wód i gleby. Nie 

powoduje emisji hałasu i pól elektro-

magnetycznych. Hale produkcyjne 

użytkowane w Grupie, umiejscowio-

ne są z dala od miasta i nie powo-

dują bezpośredniej uciążliwości dla 

lokalnej społeczności.

Troska o środowisko naturalne jest 

nieodzownym elementem naszej 

pracy w miejscach realizacji kontrak-

tów. W ramach oferty prowadzimy 

działania zmierzające do minima-

lizacji oddziaływania inwestycji na 

środowisko. Podczas planowania 

i realizacji projektu, spółki zwracają 

uwagę na efektywne wykorzystanie 

surowców, paliwa, energii elek-

trycznej i innych zasobów oraz jak 

najmniejszą ingerencję w otoczenie 

i środowisko naturalne w miejscu 

prowadzenia budowy.

Realizowane z sukcesem kontrak-

ty, budowane przez Grupę PBG, 

inwestycje istotne dla Polski, są 

bezpieczne i przyjaźne dla człowieka 

i środowiska naturalnego. 



Surowce i materiały*

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

Mg Mg Mg

Materiały do produkcji 8 640 14 8 654

Emisja gazów cieplarnianych*

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

Mg/rok Mg/rok Mg/rok

CO2 8 832 230 9 062

Całkowite zużycie świeżej wody wg źródeł 

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

m3/rok m3/rok m3/rok

Zużycie wody pobieranej z wodociągu 50 626,05 1 635,00 52 261,05

Zużycie paliw i energii w 2018 roku*

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

GJ GJ GJ

Zużycie energii 152 893,66 1 563,55 154 457,21

Emisje zanieczyszczeń*

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

Mg/rok Mg/rok Mg/rok

SOx 49,035 0,000 49,035

NOx 16,138 0,011 16,149

Odprowadzane ścieki*

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

m3/rok m3/rok m3/rok

Ilość ścieków przemysłowych oczyszczanych 
na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków 

25 233 0 25 233

Ilość ścieków bytowych odprowadzanych 
do kanalizacji gminnej

21 341 1 635 22 976

Odpady w podziale na niebezpieczne i inne 
niż niebezpieczne*

GRUPA 
RAFAKO

GRUPA PBG
GRUPA 

KAPITAŁOWA

m3/rok m3/rok m3/rok

Odpady niebezpieczne razem 23,798 0,002 23,800

Odpady inne niż niebezpieczne razem 2 719,004 14,127 2 733,131

*Podstawowymi materiałami 

wykorzystywanymi w procesie pro-

dukcyjnym są: blachy, kształtowniki, 

rury. Dodatkowo wykorzystywane 

są: materiały spawalnicze – drut 

spawalniczy i elektrody,  farby.

*Wszystkie wielkości odnoszą 

się zużycia wewnątrz zakładu 

(zakupione i wykorzystane media 

energetyczne są traktowane jako 

zużycia bezpośrednie).

*Emisja gazów cieplarnianych 

wynikająca z użytkowania kotłowni 

w Raciborzu opalanej węglem oraz 

ze spalania gazu ziemnego, używa-

nego w procesach technologicznych 

oraz ogrzewania w Spółkach.

*Emisja gazów cieplarnianych 

wynikająca z użytkowania kotłowni 

w Raciborzu opalanej węglem oraz 

ze spalania gazu ziemnego, używa-

nego w procesach technologicznych 

oraz ogrzewania w Spółkach.

*W zestawieniu nie uwzględniono 

ścieków opadowych.

*Bez odpadów komunalnych 

segregowanych i niesegregowanych
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Podczas realizacji kontraktów 

odpowiedzialnie myślimy o naszym 

wpływie na środowisko, zaczynając 

od projektowania a kończąc na 

poszczególnych etapach budowy. 

Opracowujemy Plan Jakości na 

Projekcie. Dokument obejmują-

cy wszystkie etapy budowy oraz 

opisujący jakie działania należy 

podjąć w konkretnym etapie budo-

wy, aby nie doprowadzić do kolizji 

z ogólnym harmonogramem. Plan 

zawiera dogłębną analizę zagrożeń, 

ocen oddziaływania na środowi-

sko poszczególnych prac, zawiera 

wszystkie środki zapobiegawcze oraz 

naprawcze w przypadku wystąpie-

nia negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

Wszędzie gdzie działamy, zarówno podczas realizacji kontraktów, 
pracy przy produkcji czy w biurach, szukamy innowacyjnych roz-
wiązań minimalizujących negatywne skutki naszej działalności na 
środowisko. Postrzegamy środowisko w skali globalnej, podejmując 
działania na poziomie poszczególnych obszarów naszej działalności. 

Zasada 
ostrożności

Podczas projektowania naszych 

budów niejednokrotnie przeprowa-

dzamy analizę HAZOP (Hazard and 

Operability Study – analiza zagrożeń 

i zdolności operacyjnych), tak aby 

wyeliminować prawdopodobieństwo 

pojawienia się odchyleń od zakła-

danych parametrów, które mogłyby 

doprowadzić do zagrożenia życia lub 

awarii środowiskowych. Współpra-

cujemy ze specjalistami z obszaru 

ochrony środowiska, między innymi 

z zakresu fauny i flory do których 

należą botanicy, ornitolodzy czy 

ichtiolodzy. Współpraca z nimi jest 

tak samo ważna przy kontraktach, 

które są prowadzone na obszarach 

chronionych jak i poza nimi. Takie 

działanie pozwala na sprawowanie 



kontroli przebiegu prowadzonych 

prac gdzie przykładowo przewidzia-

na jest wycinka drzew z występo-

waniem gatunków chronionych czy 

w przypadku ściągania wierzchniej 

warstwy ziemi i zabezpieczeniem jej 

na czas budowy, a następnie odtwo-

rzeniem stanu pierwotnego. 

Podejmowane działania mają istotny 

wpływ na środowisko ponieważ po-

magają w powrocie zwierząt na ich 

siedliska. W sytuacjach gdzie powrót 

do stanu pierwotnego jest niemoż-

liwy, prowadzimy nasadzenia lub 

metaplantacje. Harmonogram pro-

wadzonych przez nas prac zawsze 

uwzględnia okresy migracyjne czy 

lęgowe zwierząt. W przypadku prac 

prowadzonych na terenach objętych 

ochroną przed hałasem wykonuje-

my prace wyłącznie w ciągu dnia.

Realizując inwestycje korzystamy 

z usług dostawców wobec których 

prowadzimy systematyczne oceny 

i kwalifikacje pod kątem poszanowa-

nia ochrony środowiska, jakości, BHP 

i CSR polegające na: 

 ■ sprawdzaniu czy potencjalny do-

stawca posiada, odpowiednie dla 

oferowanej usługi, decyzje i zgody 

stosownych urzędów; 

 ■ wprowadzaniu odpowiednich 

zapisów w umowach; 

 ■ szkoleniu pracowników podwyko-

nawców usług przed przystąpie-

niem do wykonywania pracy. 

Pracownicy na budowach wyposa-

żeni są w „zestawy EKO” na wypadek 

wycieku niebezpiecznych substancji 

oraz są przeszkoleni w celu zmini-

malizowania potencjalnego skażenia 

środowiska. 

W trakcie realizacji procesów 

produkcyjnych podejmowane są 

działania mające na celu minimaliza-

cję prawdopodobieństwa powstania 

awarii oraz zabezpieczenia i sposo-

by postępowania na wypadek jej 

powstania. W spółkach pracownicy 

stosują się do szeregu procedur 

oraz instrukcji opisujących prawid-

łowy sposób użytkowania urządzeń 

i maszyn, harmonogramy remontów 

i konserwacji oraz sposóbu regular-

nego monitorowania charakterystyk 

potwierdzających gotowość urzą-

dzenia do prawidłowej pracy. 

Dodatkowo, RAFAKO jako spółka 

zlokalizowana na terenie o zwięk-

szonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi, narażona jest 

na ryzyko niekorzystnego przebiegu 

zjawisk metorologicznych, hydrolo-

gicznych, w konsekwencji których 

może dojść do przekroczenia norm 

środowiskowych. Spółka prowadzi 

działania prewencyjne, tj. moni-

torowanie informacji dotyczących 

symptomów niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. 

W organizacji wdrożono plany 

działań, procedury postępowania 

oraz kanały komunikacji na wypadek 

zaistnienia sytuacji awaryjnych czy 

kryzysowych. 

Podczas realizacji kontraktów 
odpowiedzialnie 
myślimy o naszym wpływie 
na środowisko.
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W ramach poszanowania środowi-

ska naturalnego zachęcamy naszych 

pracowników do oszczędności ener-

gii, segregowania śmieci, dbałości 

o otoczenie. Uwrażliwiamy ich tym 

samym na kwestie ekologii. W każ-

dym z budynków istnieją punkty 

segregacji odpadów. Zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, tone-

ry, baterie, czy drukarki podlegają 

systemowemu zarządzaniu. Spółki 

z Grupy PBG aktywnie popierają 

ideę recyklingu, uczestniczą w akcji 

„Ciuch w ruch”. 

W budynkach należących do spółek Grupy PBG 
stosujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska, 
pozwalające oszczędzać energię i dbać o otoczenie.

Lista rozwiązań 
podejmowanych w biurach, 
które zmniejszają skalę 
naszego wpływu na 
środowisko

Nieustannie podejmujemy działania 

zmniejszające nasz negatywny 

wpływ na środowisko:

 ■ stosujemy regulatory pogodowe 

ograniczające zużycie gazu 

ziemnego; 

 ■ szkolimy z ecodrivingu;

 ■ wykorzystujemy wideokonferen-

cje do prowadzenia narad z róż-

nych lokalizacji naszych biur; 

 ■ szanujemy wodę – nasze krany 

mają zainstalowane perlatory;

 ■ stosujemy elektroniczny obieg 

dokumentów – wprowadzony 



system elektronicznego 

biurka ogranicza 

gromadzenie papierowej 

dokumentacji; 

 ■ drukujemy dwustronnie 

standardowo w kolorze 

czarno-białym;

 ■ biuletyn korporacyjny 

„Ogniwo” drukowany jest na 

ekologicznym papierze.

Mamy świadomość, że sadzenie 

drzew jest jednym ze sposobów 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. Dlatego corocz-

nie na terenach należących do 

Grupy sadzone są nowe drzewa. 

Braliśmy aktywny udział w ta-

kim wydarzeniu, jak sadzenie 

800 drzew na 800-lecie praw 

miejskich Raciborza. Obchody 

międzynarodowego święta pn. 

Dzień Drzewa, to inicjatywa, 

w której chętnie uczestniczymy 

i które stało się już tradycją spot-

kań pracowników Grupy PBG 

pod hasłem „Sadzimy nasz las”. 

Mamy świadomość, że 
sadzenie drzew jest 
jednym ze sposobów 
przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym. Dlatego 
corocznie na terenach 
należących do Grupy 
sadzone są 
nowe drzewa. 

Nieustannie 
podejmujemy działania 
zmniejszające 
nasz negatywny 
wpływ na środowisko.
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Poprzez nasze działania i strategię zrównoważonego rozwoju 
aktywnie włączamy się w realizację idei 17 Celów Zrównoważone-
go Rozwoju promowanej przez ONZ, a określonej w dokumencie 
„Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju – 2030”.

Inicjatywy ekonomiczne, 
środowiskowe 
i społeczne wspierane 
przez Grupę PBG

Świadomość wpływu na rozwój go-

spodarczy kraju, środowisko natural-

ne, tworzenie najlepszego otoczenia 

rozwoju dla pracowników, podnosze-

nie poziomu funkcjonowania lokal-

nych społeczności oraz partnerska 

współpraca z otoczeniem, to główne 

założenia strategii odpowiedzialnego 

rozwoju Grupy PBG, realizującej cele 

wyznaczone przez Zarządy spółek.

Koniec z ubóstwem

 ■ Zapewniamy stabilne warunki 

pracy i wynagrodzenia

 ■ Jesteśmy znaczącym pracodawcą 

w regionie

 ■ Zapewniamy bezpieczne i ergo-

nomiczne miejsca pracy

 ■ Otaczamy wsparciem finanso-

wym i rzeczowym osoby najbar-

dziej potrzebujące

Cele zrównoważonego rozwoju. 
Nasze wybrane działania



Zero głodu

 ■ Oferujemy ponad 2000 miejsc 

pracy

 ■  Korzystamy z produktów i usług 

polskich dostawców, przyczynia-

jąc się do zwiększenia zatrudnie-

nia na poziomie krajowym

 ■ Realizujemy inwestycje w krajach 

azjatyckich, przyczyniając się 

do rozwoju i podnoszenia życia 

w regionie

Dobre zdrowie i jakość życia

 ■ Pracownikom dofinansowujemy 

ubezpieczenie do prywatnej 

opieki medycznej

 ■ Na terenie RAFAKO funkcjonuje 

przyzakładowa przychodnia

 ■ W ramach akcji „Nasze życie – 

nasze zdrowie” promujemy 

honorowe krwiodawstwo

 ■ Organizujemy dla dzieci 

i młodzieży z regionów szkolenia 

z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej

 ■ Finansujemy starty pracowników 

w zawodach i zakup sprzętu 

sportowego w ramach funkcjonu-

jących klubów sportowych

Dobra jakość edukacji

 ■ Prowadzimy wykłady na 

uczelniach, dzieląc się wiedzą 

i doświadczeniem ze studentami – 

2017/2018 to prawie 500 słuchaczy 

na wykładach 

 ■ Wspieramy uczelnie wyższe – 

doświadczeni pracownicy przeka-

zują wiedzę z pierwszej ręki, dając 

szansę uczelniom na utrzymanie 

edukacji na wysokim poziomie 

 ■ Od 1958 roku prowadzimy Oddział 

Szkolenia Zawodowego RAFAKO, 

który kształci młodocianych 

pracowników 

 ■ Jesteśmy obecni na najważniej-

szych konferencjach w kraju i za gra-

nicą jako platformie wymiany do-

świadczeń i wiedzy technologicznej

 ■ Promujemy i stawiamy na dobrą 

jakość edukacji – podnosząc kom-

petencje naszych pracowników, 

wybieramy szkolenia najwyższej 

jakości renomowanych firm

Równość płci

 ■ Przestrzegamy zasad różnorod-

ności – polityka personalna oparta 

jest na zarządzaniu poprzez kom-

petencje

 ■ W Grupie PBG kobiety i mężczyź-

ni, zajmują najwyższe stanowiska 

menadżerskie i inżynierskie 

Czysta woda i warunki sanitarne

 ■ Ograniczamy zużycie wody – 

w budynkach biurowych 

krany wyposażone są w perlatory, 

kuchnie w zmywarki, a toalety 

w spłuczki dwuprzyciskowe

 ■ Promujemy recykling i ponowne 

wykorzystywanie materiałów

 ■ W siedzibie spółki w Wysogoto-

wie zbiornik przeciwpożarowy 

wypełniamy wodą deszczową

 ■ RAFAKO posiada własną 

oczyszczalnię ścieków bytowych 
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Czysta i dostępna energia 

 ■ Projektujemy i realizujemy 

inwestycje, zapewniając dostęp 

do czystej energii

 ■ Budujemy spalarnie śmieci, 

instalacje ochrony środowiska, 

rozwijamy system gazowniczy 

w Polsce jako generalny realizator 

inwestycji lub konsorcjant

 ■ W ramach realizowanych inwesty-

cji modernizujemy i rozbudowu-

jemy infrastrukturę energetyczną, 

umożliwiając dostęp do nowo-

czesnych usług energetycznych

 ■  Promujemy i kreujemy e-mobility

 

 

Wzrost gospodarczy i godna praca

 ■ Dbamy o wzrost wartości spółki, 

przyczyniając się do wzrostu 

gospodarczego kraju, co pozwala 

nam zapewniać atrakcyjne wa-

runki pracy 

 ■ Zapewniamy miejsca pracy 

osobom niepełnosprawnym oraz 

pracownikom młodocianym

 ■ Urzeczywistniając strategię go-

spodarczą kraju, wykorzystujemy 

naszą najlepszą wiedzę i doświad-

czenie w obszarze energetyki, 

ropy, paliw i gazu, realizując na 

najwyższym poziomie inwestycje 

podnoszące poziom i jakość życia 

społeczeństwa 

Innowacyjność, przemysł, 

infrastruktura

 ■ Dbamy o minimalizowanie 

skutków naszej działalności na 

środowisko naturalne poprzez 

efektywne wykorzystanie zaso-

bów w procesach produkcyjnych

 ■ Poszerzyliśmy swoją działalność 

o elektromobilność

 ■ Prowadzimy aktywne działania 

w obszarze B+R 

 ■ Uczestniczymy w branżowych 

procesach opiniotwórczych i le-

gislacyjnych

 ■ Jesteśmy liderem w branży gazu 

i ropy naftowej oraz usług budow-

lanych dla przemysłu energetycz-

nego na rynku krajowym 

Mniej nierówności

 ■ Prowadzimy przemyślane, dłu-

gofalowe i celowe działania mi-

nimalizujące nierówności wśród 

lokalnych społeczności

 ■ Podejmujemy inicjatywy wyrów-

nujące szanse wśród młodzieży, 

osób niedowidzących i ubogich

 ■ Budujemy kulturę organizacyjną 

promującą postawy wolontaria-

ckie wśród pracowników

Zrównoważone miasta 

i społeczności

 ■ Poprzez działalność Fundacji PBG, 

powołanej przez spółki z grupy, 

dbamy o dziedzictwo kulturowe 

i wspomagamy talenty

 ■ Wspieramy rozwój miast i spo-

łeczności w poszczególnych 

lokalizacjach działalności spółek 

z Grupy PBG i w miejscach reali-

zowanych inwestycji



Odpowiedzialna konsumpcja 

i produkcja

 ■ W sposób odpowiedzialny zarzą-

dzamy wytwarzanymi odpadami 

i substancjami niebezpiecznymi 

oraz dbamy o efektywne zużycie 

wody i energii

 ■ Dobieramy dostawców pod ką-

tem spełnienia wysokich wyma-

gań w zakresie jakości, ochrony 

środowiska oraz BHP

 ■ Oceniamy naszych poddostaw-

ców w zakresie jakości, posza-

nowania środowiska, spełnienia 

wymagań dotyczących BHP i CSR 

Działania w dziedzinie 

klimatu 

 ■ W biurach i miejscach realizowa-

nych inwestycji podejmujemy 

działania minimalizujące nasz 

wpływ na środowisko

Życie na lądzie

 ■ Realizując inwestycje, przestrze-

gamy zasady ostrożności

 ■ Tradycją spotkań pracowników 

jest wspólne sadzenie drzew w ra-

mach obchodów „Dnia Drzewa”

 ■ Angażujemy się w akcję „Sprząta-

nia Świata”, corocznie przekazując 

rękawiczki i worki do zbierania 

śmieci, które trafiają do szkół 

i przedszkoli, uświadamiając 

najmłodszym jak ważna jest dba-

łość o środowisko 

Pokój, sprawiedliwość i silne 

instytucje

 ■ Promujemy prawa niedyskrymi-

nujące nikogo oraz działania na 

rzecz zrównoważonego rozwoju

 ■ Mówimy stanowcze „NIE” wszyst-

kim formom i przejawom korupcji, 

nadużyć

Partnerstwa na rzecz Celów

 ■ Współpracujemy ze średnimi 

i wyższymi szkołami na rzecz 

poprawy jakości edukacji

 ■ Proponowana oferta produktowa 

sprzyja rozwojowi, rozpowszech-

nianiu i przestrzeganiu tech-

nologii przyjaznych środowisku 

w obszarze energetyki, ropy, paliw 

i gazu
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Angażując się w inicjatywy zewnętrzne dzielimy się 
swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Angażujemy się 
w zewnętrzne 
inicjatywy

Jesteśmy współzałożycielem Izby 

Gospodarczej Energetyki i Ochrony 

Środowiska oraz Izby Gospodarczej 

Gazownictwa. Aktywnie działamy 

m.in. w Izbie Gospodarczej Budow-

nictwa, Stowarzyszeniu Emiten-

tów Giełdowych, Stowarzyszeniu 

Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich – SIMP, Stowarzyszeniu 

Naukowo-Technicznym Inżynierów 

i Techników Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego – SITPNiG, Stowa-

rzyszeniu Polski Klaster Eksporterów 

Budownictwa, Stowarzyszeniu Księ-

gowych w Polsce, Polskiej Platformie 

Technologicznej-Bezpieczeństwo 

Pracy w Przemyśle. Przynależymy do 

Klubu Polskich Laboratoriów Badaw-

czych POLLAB, gdzie czynnie współ-

pracujemy z laboratoriami, dzieląc się 

swoją wiedzą i umiejętnościami, oraz 

potwierdzamy efekty naszych badań 

KIC InnoEnergy SE  
oraz InnoEnergy Central  

Europe Sp. z o.o. 

Izba Gospodarcza 
Energetyki i Ochrony 

Środowiska

South Poland  
Cleantech Cluster

Izba Gospodarcza 
Budownictwa



materiałowych. Ponadto jesteśmy 

członkiem Wielkopolskiej Izby Prze-

mysłowo-Handlowej, Raciborskiej 

Izby Gospodarczej, Polsko-Litewskiej 

Izby Handlowej oraz Bułgarsko-Pol-

skiej Izby Handlowo-Przemysłowej. 

Działamy na rzecz szerzenia idei 

i rozwoju elektromobilności poprzez 

członkostwo w Forum Innowa-

cyjnego Transportu prowadzone 

przez Fundację Promocji Pojazdów 

Stowarzyszenie Naukowo-
Techniczne Inżynierów 
i Techników Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego – 
SITPNiG

 Wielkopolskia Izba 
Przemysłowo-Handlowa, 

Raciborska Izba Gospodarcza, 
Polsko-Litewska Izba Handlowa 

oraz Bułgarsko-Polska Izba 
Handlowo-Przemysłowa

Grupa  
PBG

Izba Gospodarcza 
Gazownictwa

Stowarzyszenie 
Emitentów 
Giełdowych

Stowarzyszenie 
Księgowych  

w Polsce

Polski Klaster 
Eksporterów 

Budownictwa

Klub Polskich 
Laboratoriów 
Badawczych 

POLLAB

Polska Platforma 
Technologiczna – 
Bezpieczeństwo  

Pracy w Przemyśle

Stowarzyszenie 
Inżynierów 

i Techników 
Mechaników 

Polskich – SIMP

Elektrycznych. Jako udziałowiec 

w KIC InnoEnergy SE oraz Inno-

Energy Central Europe Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie wspieramy 

działania z dziedziny szeroko pojętej 

innowacyjności. Ponadto jesteśmy 

jednym z udziałowców organizacji 

South Poland Cleantech Cluster, 

skupiającej firmy, które rozwijają się 

z poszanowaniem środowiska i za-

sad zrównoważonego rozwoju. 
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Świadomość otoczenia, w którym funkcjonujemy inspiruje do podejmowania 
inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, przez które rozumiemy naszych 
pracowników, ich rodziny i przyjaciół.

Sztuka pomagania 
w biznesie

Ważne dla nas jest wspieranie osób 

potrzebujących pomocy, mecenat 

sportu, edukacji i kultury. Prowadząc 

biznes w sposób odpowiedzialny 

i zrównoważony, mamy świadomość 

wpływu na społeczności lokalne 

w siedzibach spółek, jak i miejscach 

realizacji naszych inwestycji.

Fundacja PBG

Inicjatywy CSR-owe podejmowane 

przez spółki z Grupy PBG koordyno-

wane są przez powołaną w 2010 roku 

Fundację PBG, która inspiruje do 

działania i pomaga spełniać marze-

nia. Fundacja wspiera osoby, instytu-

cje, projekty, które w życie codzienne 

wnoszą dobro i wartości ponadcza-

sowe. Otacza opieką i wsparciem 

podopiecznych Grupy PBG, reagując 

na bieżące potrzeby społeczności 

lokalnych, a transparentność jej dzia-

łań gwarantuje coroczne sprawo-

zdanie oraz nadzór Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

http://fundacjapbg.pl/

PBG Gallery 
sztuka biznesu 

PBG Gallery to firmowa galeria sztu-

ki, której idea powstania narodziła 

się w 2002 roku. Galeria realizuje 

http://fundacjapbg.pl/


założenia statutowe Fundacji PBG, 

ale jest także sztandarowym przykła-

dem społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Stworzona dla społeczności 

pracowniczej, dziś szeroko oddziału-

je na społeczność lokalną. 

Miejsce pracy nie tylko stało się przy-

bytkiem sztuki, lecz także stwarza 

pracownikom możliwość obcowania 

ze sztuką na co dzień. Prezentacja 

twórczości artystycznej w spółce re-

alizującej inwestycje z obszaru ener-

getyki, ropy, paliw i gazu świadczy 

o naszej wysokiej kulturze organiza-

cyjnej oraz niezmiennie zaskakuje 

i zachwyca klientów, kontrahentów 

i każdego z gości, odwiedzających 

naszą firmę. 

Uczestnicząc w przedsięwzięciach 

z dziedziny nauki, kultury i sztuki, 

PBG Gallery zajmuje się organiza-

cją wystaw i wernisaży, wsparciem 

i promocją twórczości artystów zna-

nych i tych, mniej znanych. Dzięki 

wspieraniu i promocji ich twórczości 

Galeria znalazła uznanie w środo-

wisku artystycznym całej Polski. 

PBG Gallery to także miejsce, gdzie 

spotyka się świat sztuki i biznesu 

poprzez organizację spotkań z udzia-

łem przedstawicieli osobowości ze 

świata kultury, historyków sztuki, 

przedstawicieli fundacji artystycz-

nych, poetów, muzyków i władz 

lokalnych. Poza organizacją wystaw 

i wernisaży, PBG Gallery wspiera 

lokalny rynek sztuki. Współpracu-

PBG Gallery to także miejsce, 
gdzie spotyka się świat 
sztuki i biznesu 
poprzez organizację spotkań 
z udziałem przedstawicieli 
osobowości ze świata 
kultury, historyków sztuki, 
przedstawicieli fundacji 
artystycznych, poetów, 
muzyków i władz 
lokalnych.
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je z poznańskim Uniwersytetem 

Artystycznym, Liceum Plastycznym 

im. Piotra Potworowskiego czy 

poznańską Fundacją Artystyczną 

„Made in Art”. 

PBG Gallery to także działania 

i wsparcie kierowane do najmłod-

szych. W ramach funkcjonującej 

Akademii Sztuki dla Dzieci corocznie 

organizowane są wernisaże twór-

czości dziecięcej, baliki karnawałowe 

oraz warsztaty dedykowane dzie-

ciom pracowników oraz najmłod-

szym podopiecznym Fundacji. 

Szerzenie wiedzy na temat 
polskiej historii

”Kossakowie na stulecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę” to naj-

większy projekt kulturalny w historii 

naszej korporacyjnej Fundacji, który 

uzyskał Narodowy Patronat Prezy-

denta Rzeczypospolitej i zrealizowa-

ny został w 2018 roku. Przygotowania 

do tego przedsięwzięcia trwały dwa 

lata, a pracowało nad nim kilkunastu 

wolontariuszy. Organizacja wystawy 

malarstwa Juliusza i Wojciecha 

Kossaków wpisuje się w obchody 

Stulecia Odzyskania Niepodległo-

ści przez Polskę. Ich twórczość, to 

głębokie umiłowanie wszystkiego 

tego, co wiąże się z historią, przyrodą 

i obyczajowością polską, to podziw 

dla rodzimej poezji romantycznej 

i pamięć o potędze Rzeczpospolitej. 

A pośród malowanych motywów 

ten najważniejszy – koń i jego kult 

jako „towarzysza” polowań, wypraw 

wojennych i przede wszystkim – 

symbol wolności. Sześćdziesiąt prac, 

dwadzieścia osiem Juliusza Kossaka 

i trzydzieści dwie Wojciecha Kossaka, 

dają pełny obraz twórczości obu 

artystów. Kolejno w szwajcarskich, 

paryskich i polskich salach muzeal-

nych prezentowane były mistrzow-

sko malowane akwarele, gwasze 

oraz obrazy olejne. Pomysł Fundacji 

PBG na nowoczesny patriotyzm 

spotkał się z życzliwym przyjęciem. 

”Kossakowie na stulecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę” 
to największy projekt 
kulturalny w historii naszej 
korporacyjnej Fundacji, który uzyskał 
Narodowy Patronat Prezydenta 
Rzeczypospolitej i zrealizowany został 
w 2018 roku



Sale wystawowe wypełnili ci, którzy 

rozmawiali o wolnej Polsce, o demo-

kracji, o tym, co było, jest i będzie. 

Nastolatkowie i seniorzy – razem. 

Wśród nich Polacy i Polonia, politycy, 

artyści, przedsiębiorcy, duchowni – 

obywatele. Dzięki takiej inicjatywie 

buduje się społeczeństwo zaangażo-

wane, dojrzałe i aktywne. 

Prezentacja makiet 
stadionów wybudowanych 
przez Grupę PBG – 
wyrównywanie szans

To flagowy projekt Fundacji PBG, 

który ma na celu pokazanie z bliska 

w formie makiet nowoczesnych 

obiektów sportowych wybudo-

wanych przez spółki z Grupy PBG, 

w których wykorzystano unikatowe 

na skalę europejską rozwiązania, 

innowacyjne technologie i nietypo-

we konstrukcje. Realizując projekt 

prezentacji makiet, włączamy 

się aktywnie w działania na rzecz 

pomocy i wyrównywania szans 

osobom z niepełnosprawnością. 

Makiety stwarzają unikatową szansę, 

by osoby niewidome i słabowidzące 

mogły, choć w miniaturze, zobaczyć 

stadiony. Każda z makiet opatrzo-

na jest opisem, także w alfabecie 

Braille’a, zawierającym informacje 

o wielkości, liczbie miejsc i innych 

istotnych parametrach stadionu. 

Prezentacja makiet stadionów zapo-

czątkowana została w 2012 roku i od 

Harmonogram wystaw:

Muzeum Polskie w Rapperswilu 21.06 – 23.09.2018.

Biblioteka Polska w Paryżu 27.09 – 28.10.2018.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach 09.11 – 31.12.2018.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w Raciborzu:

Pałacyk Myśliwski RAFAKO w Raciborzu  

06.04 – 29.06.2019. 
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tej chwili podróżuje po Polsce, tak 

aby dotrzeć do jak największej liczby 

osób. W 2018 roku te niezwykłe mi-

niaturowe obiekty mogli podziwiać 

pracownicy, kontrahenci, goście oraz 

całe rodziny odwiedzające progi 

centrum biznesowego Skalar Office 

Center w Poznaniu.

 

„Nasze życie – nasze 
zdrowie”, edukacja 
i działanie

Zarządy spółek Grupy PBG wraz 

z pracownikami kreują postawę od-

powiedzialności i tworzą klimat przy-

jazny działaniom wolontariackim. 

Jedną z inicjatyw podjętych 

w 2018 roku były:

 ■ I Warsztaty Edukacyjno-

-Informacyjne dla dzieci 

i młodzieży z zakresu BHP 

pod nazwą „Pierwsza pomocy 

przedmedyczna” zorganizowane 

dla grupy 20. dzieci z klasy 

gimnazjalnej w Kruszynie 

w województwie kujawsko- 

-pomorskim 

 ■ oraz kolejne, które objęły 

grupę 63 dzieci ze szkoły 

w Pobiedziskach k. Poznania.

Wierzymy, że tego typu spotkania 

dla młodzieży uświadamiają mło-

dym ludziom fakt, jak łatwo można 

stracić życie, a jak trudno je czasami 

ocalić. Takim samym zakresem 

szkoleń sukcesywnie obejmowani są 

pracownicy Grupy PBG.

W ramach inicjatywy „Nasze życie – 

nasze zdrowie” dzielimy się tym co 

najcenniejsze, naszym zdrowiem, 

które płynie w żyłach każdego z nas. 

Mowa tu, o honorowych krwiodaw-

cach, których nie brakuje w naszych 

szeregach. Inicjatywa wspólnego 

oddawania krwi narodziła się 

w 2003 roku wśród pracowników 

PBG, którzy postanowili ratować 

życie kolegi z pracy. Ta spontaniczna 

akcja zaowocowała powstaniem 

firmowego Banku Krwi Grupy PBG 

gdzie pracownicy chcący podzie-

lić się cząstką siebie oddają krew 

i w razie potrzeby, za pośredni-

ctwem Fundacji PBG, mogą z niej 

w każdej chwili skorzystać. Do tej 

pory zgromadziliśmy 123 800 ml 

krwi.

Wsparcie dla 
potrzebujących – 
wzajemna współpraca 
i pomoc

W naszą strategię zrównoważone-

go rozwoju wpisany jest element 

pozytywnego oddziaływania na oto-

czenie. Przemyślane i podjęte na lata 

przez Zarządy spółek działania zwią-

zane z prowadzeniem wolontariatu, 

zrodziły odpowiedź pracowników 

na zobowiązanie wobec słabszych 

i potrzebujących. To szansa dana 

samemu sobie do bycia dobrym, 

a w działania, w które się angażuje-

my, wkładamy nasze całe serca. 

Do tej pory 
zgromadziliśmy 
123 800 ml krwi 
w naszym firmowym 
Banku Krwi Grupy PBG. 



W ramach 
wolontariatu 
pracowniczego:

Od 2003 roku wspieramy Ochronkę „Jurek”, która jest częścią Towarzystwa Przywracania Rodziny. 

W ochronce swoje miejsce znajdują dzieci, które zazwyczaj z powodu ubóstwa lub patologii 

nie mogą przebywać w rodzinach naturalnych. Dzieci z Ochronki, a jest ich sześcioro, objęte są 

wsparciem i pomocą ze strony Fundacji PBG oraz wolontariuszy. Pomoc, którą otaczamy dzieci ma 

charakter właściwy i spersonalizowany. W ramach wolontariatu dzieciom zapewnia się wyjścia do 

kina, paczki na święta, wyjścia na zakupy. Każdy z podopiecznych w dniu swoich urodzin otrzymuje 

tort wraz z prezentem. Dodatkowo Fundacja PBG co roku przekazuje wsparcie finansowe na utrzy-

manie domu w którym wychowują się dzieci.

Organizujemy Akcję Serduszkową 

Wspieramy Ochronkę „Jurek”

Organizujemy Akcję Serduszkową – to inicjatywa pracowników, którzy zabierając serduszko do 

domu zobowiązują się do realizacji marzenia, które za nim się kryje. To działanie, które potwierdza, 

że małymi gestami można dokonać wielkich rzeczy. Wszystkie zebrane przez pracowników dary 

przekazywane są dla najbardziej potrzebujących rodziny z okolic Poznania i Raciborza. Pomogliśmy 

74 osobom, w tym 10 rodzinom, spełniliśmy 214 marzeń i potrzeb. Dodatkowo wsparciem i pomocą 

otaczamy placówki opiekuńczo-wychowawcze z rejonu Raciborza.
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Zestawienie wskaźników 
GRI Standards

wskaźnik nazwa wskaźnika strona

Wskaźniki profilowe

Profil organizacji

GRI 102–1 Nazwa organizacji 6

GRI 102–2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 6, 8–11

GRI 102–3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 6

GRI 102–4 Lokalizacja działalności operacyjnej 6

GRI 102–5 Forma własności i struktura prawna organizacji 12

GRI 102–6 Obsługiwane rynki 14–17

GRI 102–7 Skala działalności 17

GRI 102–8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji, w tym: 31–32

GRI 102–8 Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia 31

GRI 102–8
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin)  
w podziale na płeć

32

GRI 102–9 Opis łańcucha dostaw 28–29

GRI 102–10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości 70

GRI 102–11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 52–53

GRI 102–12
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe  
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

56–59

GRI 102–13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 60–61

Strategia

GRI 102–14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 2–3

GRI 102–15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 20–23

Etyka

GRI 102–16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 18, 25

Zarządzanie

GRI 102–18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy 12–13

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102–40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą 26–27

GRI 102–41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi 36–37

GRI 102–42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację 26–27

GRI 102–43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
26–27, 
32–33

GRI 102–44
Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji,  
również poprzez ich zaraportowanie

27

Raportowanie

GRI 102–45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 70

GRI 102–46 Proces definiowania treści raportu 70

GRI 102–47 Zidentyfikowane istotne tematy 70

GRI 102–48
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych  
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

nd.

GRI 102–49
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu  
lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

70

GRI 102–50 Okres raportowania 70

GRI 102–51 Data publikacji ostatniego raportu 70

GRI 102–52 Cykl raportowania 70

GRI 102–53 Dane kontaktowe 71

GRI 102–54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie z Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive 70

GRI 102–55 Indeks GRI 68–69

GRI 102–56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu 70



Wskaźniki szczegółowe

Tematy ekonomiczne

Aspekt raportowania: Strategia biznesowa firmy i jej plany na przyszłość

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 19

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 19

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 19

Tematy środowiskowe

Aspekt raportowania: Wpływ działalności na środowisko

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 48–53

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 48–53

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 48–53

Wskaźnik własny Lista rozwiązań podejmowanych w biurach ograniczających skalę wpływu na środowisko 54–55

Aspekt raportowania: Materiały

GRI 301–1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objetości 51

Aspekt raportowania: Energia

GRI 302–1 Zużycie energii wewnątrz organizacji 51

Aspekt raportowania: Woda

GRI 303–1 Całkowity pobór wody według źródła 51

Aspekt raportowania: Emisje

GRI 305–1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 51

GRI 305–7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza 51

Aspekt raportowania: Ścieki i odpady

GRI 306–1 Całkowita objetość ścieków według jakości i docelowego miejsca przetwarzania 51

GRI 306–2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metod postępowania z odpadem 51

Tematy społeczne

Aspekt raportowania: Warunki zatrudnienia – zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 30–47

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 30–47

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 30–47

GRI 401–2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym 33

Aspekt raportowania: Rozwój pracowników

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 40–41

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 40–41

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 40–41

GRI 404–2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych 41–45

Aspekt raportowania: BHP w miejscu pracy 

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 38

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 38

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 38

GRI 403–2 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą 38–39

GRI 403–3 Pracownicy często zapadający na choroby zawodowe lub szczególnie narażeni na choroby zawodowe 39

Aspekt raportowania: Etyka biznesu

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 24–25

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 24–25

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 24–25

GRI 406–1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 25

Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 25

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 25

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 25

GRI 405–1
Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz 
innych wskaźników róźnorodności 

13, 25, 31

Aspekt raportowania: Programy angażowania lokalnych społeczności

GRI 103–1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 62–67

GRI 103–2 Podejście do zarządzania i jego elementy 62–67

GRI 103–3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 62–67

GRI 413–1 Programy angażowania lokalnej społeczności 62–67
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Raport z działalności niefinansowej za 

2018 rok powstał zgodnie z wytycznymi 

międzynarodowego standardu raporto-

wania niefinansowego Global Reporting 

Initiative w opcji Core. Raport z działal-

ności niefinansowej za 2017 sporządzony 

został zgodnie ze Standardem Informacji 

Niefinansowych i opublikowany 26 

kwietnia 2018 roku. Zmiana sposobu 

raportowania podyktowana została 

globalnym, coraz szerszym zasięgiem 

standardu GRI oraz jego międzynaro-

dowym charakterem. Obejmuje okres 

od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. Jednocześnie 

zobowiązujemy się, że będziemy raporto-

wać w trybie rocznym, tak aby umożliwić 

porównywalność naszych wyników rok 

do roku. 

Identyfikacji aspektów raportowania 

dokonano zgodnie z rekomendacją GRI 

Standards. W wyborze istotnych tematów 

kierowaliśmy się opinią interesariuszy 

zewnętrznych i pracowników Grupy PBG 

w formie ankiety online. Dodatkowo 

przyjrzeliśmy się praktykom i trendom 

zrównoważonego rozwoju w branży oraz 

dokonaliśmy analizy materiałów wewnętrz-

nych naszej organizacji. W wyniku tych 

działań zidentyfikowaliśmy listę istotnych 

tematów do zaraportowania:

 ■ Strategia biznesowa Grupy PBG i jej 

plany na przyszłość

 ■ Warunki zatrudnienia – zapewnienie 

atrakcyjnych warunków pracy

 ■ Rozwój pracowników

 ■ BHP w miejscu pracy

 ■ Etyka biznesu

 ■ Różnorodność i równość szans

 ■ Programy angażowania lokalnych 

społeczności

 ■ Wpływ działalności na środowisko

Raport nie został poddany dodatkowej 

weryfikacji zewnętrznej. Jest częścią „Skon-

solidowanego raportu rocznego GK PBG 

za rok 2018”. W raporcie zostały wykazane 

wszystkie jednostki ujęte w skonsolidowa-

nym sprawozdaniu finansowym. W raporto-

wanym okresie nie miały miejsca żadne zna-

czące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, 

formy własności oraz łańcucha wartości. 

Szanowny Czytelniku,
To dzięki współpracy i zaangażowaniu wie-

lu osób,  wspólnie z powołanym zespołem 

ds. raportowania niefinansowego mogli-

śmy przygotować dla Państwa ten Raport. 

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do 

powstania Raportu, serdecznie dziękuję za 

wspólną pracę, zaangażowanie i rzetelność 

przekazywanych danych.

O raporcie  
Dobre praktyki 
Grupy PBG



Twoja opinia jest dla nas ważna
Jeśli po przeczytaniu raportu masz jakieś 
pomysły, uwagi, czy refleksje zapraszam do 
kontaktu. Czekam na Wasze maile pod adresem: 
beatrycze.rychlik@rafako.com.pl 

Zapraszam do kontaktu:
Beatrycze Rychlik
Koordynator ds. CSR Grupy PBG
Fundacja RAFAKO



48 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Koszty  
jakości,  
korzyści  
z odpowie-
dzialności Tradycją spotkań Zarządu z pracownikami

w Spółkach Grupy PBG są organizowane od

lat Spotkania Informacyjno-Szkoleniowe

(SIS). W ramach XIX edycji SIS przygoto-

waliśmy Tydzień Jakości. Pięć dni szko-

leń, spotkań i warsztatów poświęconych

zagadnieniu jakości. W trakcie tego tygo-

dnia rozmawialiśmy o jakości zarządzania,

ochronie środowiska oraz bezpiecznych

warunkach pracy – o zagadnieniach, które

chcemy wpisać w markę Spółek Grupy PBG.

Realizując strategię Grupy PBG, musimy

sprostać rosnącym wymaganiom klien-

tów oraz ciągłym zmianom warunków

otoczenia rynkowego. Jeśli chcemy osią-

gać postawione cele, jakość produktów

i usług, przy jednoczesnym poszanowaniu

środowiska naturalnego oraz zachowaniu

bezpiecznych warunków pracy, muszą

stanowić filary Spółek Grupy PBG. Jakość,

dbałość o środowisko naturalne oraz bez-

pieczeństwo pracy są drogą do sukcesu

rozumianego w  sposób nowoczesny.

Drogą zrównoważonego rozwoju, czyli

wielowymiarowego myślenia i działania

skupiającego się na odpowiedzialności za

teraźniejszość, ale też przyszłość i dobro

następnych pokoleń.

Niniejsze specjalne wydanie „Ogniwa” oraz

miniony Tydzień Jakości to okazja do re-

fleksji nad tym, że nasze codzienne dzia-

łania, nawet te z pozoru drobne i oczywi-

ste, jak wyrzucenie plastikowej butelki do

odpowiedniego pojemnika, wykonywanie

swojej pracy w sposób dokładny i zgodny

z instrukcjami czy dbałość o porządek i bez-

pieczeństwo na stanowisku pracy, stanowią 

elementy całości. Są istotne tu i teraz, ale

mają też znaczenie w szerszej perspekty-

wie, rzutując na realizację celów zrówno-

ważonego rozwoju, przynosząc korzyści dla

nas samych, jak i przyszłych pokoleń.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym

w powstanie tego specjalnego wydania:

autorom tekstów, recenzentom, osobom,

które dostarczyły nam zdjęcia, grafikom

oraz wielu innym, których pracy nawet nie

jestem świadoma. To był wspaniały przy-

kład współpracy i  mobilizacji pomiędzy

codziennymi obowiązkami.

Życzymy udanej lektury. Liczymy na to, że

dzięki przygotowanym artykułom znaj-

dziecie Państwo chwilę na zastanowienie

nad tym, jaki my mamy udział w  budo-

waniu jakości, bezpiecznych warunków

pracy czy ochrony środowiska, zarówno

w warunkach zawodowych, jak i prywatnie.

Jak, poprzez właściwe i świadome postę-

powanie, każdy z nas, w skali mikro, może

przyczynić się do realizacji celów głównych.

Monika Ziółkowska
Redakot wydania, dział Jakość

Szanowni Państwo,
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Koszty 
jakości, 
korzyści 
z odpowie-
dzialności Tradycją spotkań Zarządu z pracownikami 

w Spółkach Grupy PBG są organizowane od 

lat Spotkania Informacyjno-Szkoleniowe 

(SIS). W ramach XIX edycji SIS przygoto-

waliśmy Tydzień Jakości. Pięć dni szko-

leń, spotkań i warsztatów poświęconych 

zagadnieniu jakości. W trakcie tego tygo-

dnia rozmawialiśmy o jakości zarządzania, 

ochronie środowiska oraz bezpiecznych 

warunkach pracy – o zagadnieniach, które 

chcemy wpisać w markę Spółek Grupy PBG.

Realizując strategię Grupy PBG, musimy 

sprostać rosnącym wymaganiom klien-

tów oraz ciągłym zmianom warunków 

otoczenia rynkowego. Jeśli chcemy osią-

gać postawione cele, jakość produktów 

i usług, przy jednoczesnym poszanowaniu 

środowiska naturalnego oraz zachowaniu 

bezpiecznych warunków pracy, muszą 

stanowić filary Spółek Grupy PBG. Jakość, 

dbałość o środowisko naturalne oraz bez-

pieczeństwo pracy są drogą do sukcesu 

rozumianego w  sposób nowoczesny. 

Drogą zrównoważonego rozwoju, czyli 

wielowymiarowego myślenia i działania 

skupiającego się na odpowiedzialności za 

teraźniejszość, ale też przyszłość i dobro 

następnych pokoleń.

Niniejsze specjalne wydanie „Ogniwa” oraz 

miniony Tydzień Jakości to okazja do re-

fleksji nad tym, że nasze codzienne dzia-

łania, nawet te z pozoru drobne i oczywi-

ste, jak wyrzucenie plastikowej butelki do 

odpowiedniego pojemnika, wykonywanie 

swojej pracy w sposób dokładny i zgodny 

z instrukcjami czy dbałość o porządek i bez-

pieczeństwo na stanowisku pracy, stanowią 

elementy całości. Są istotne tu i teraz, ale 

mają też znaczenie w szerszej perspekty-

wie, rzutując na realizację celów zrówno-

ważonego rozwoju, przynosząc korzyści dla 

nas samych, jak i przyszłych pokoleń.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym 

w powstanie tego specjalnego wydania: 

autorom tekstów, recenzentom, osobom, 

które dostarczyły nam zdjęcia, grafikom 

oraz wielu innym, których pracy nawet nie 

jestem świadoma. To był wspaniały przy-

kład współpracy i  mobilizacji pomiędzy 

codziennymi obowiązkami.

Życzymy udanej lektury. Liczymy na to, że 

dzięki przygotowanym artykułom znaj-

dziecie Państwo chwilę na zastanowienie 

nad tym, jaki my mamy udział w  budo-

waniu jakości, bezpiecznych warunków 

pracy czy ochrony środowiska, zarówno 

w warunkach zawodowych, jak i prywatnie. 

Jak, poprzez właściwe i świadome postę-

powanie, każdy z nas, w skali mikro, może 

przyczynić się do realizacji celów głównych.

Monika Ziółkowska
Redaktor wydania, dział Jakość 

Szanowni Państwo,
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O jakości, drodze do jej osiągania 
i ciągłego doskonalenia

Pojęcie jakości pojawia się w wielu aspektach naszego życia. Firmy prześcigają się 
w podnoszeniu jakości swoich wyrobów i usług, wdrażają systemy zarządzania 
jakością i narzędzia doskonalenia jakości, zdobywają certyfikaty jakości, tytuły 

lidera jakości. Dlaczego? Ponieważ jakość jest ważna dla klienta.

Tekst: Monika Ziółkowska, pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.
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Czym jest w takim razie jakość? De-
finicji jakości jest wiele, ponieważ 
jakość dla każdego z nas oznacza 
coś innego: funkcjonalność, nie-
zawodność, skuteczność, trwałość, 
estetyka, cena.

Jakość jest więc tym wszystkim, 
co pod tym pojęciem rozumie klient.
Aby móc spełnić oczekiwania klien-
ta, niezmiernie ważnym elementem 
jest uważna identyfikacja jego ocze-
kiwań (a nawet starania, aby wyjść 
ponad te oczekiwania), a następnie 
przejście do planowania realizacji 
projektu. To w trakcie tych działań 
decyduje się, czy wszelkie wyma-
gania zostały „wbudowane” w pro-
dukt, czy terminy realizacji zostały 
prawidłowo określone, czy mamy 
wystarczające zasoby, aby sprostać 
wyobrażeniu klienta o jakości.

Nie może się to jednak odbywać 
bez ścisłego powiązania z analizą 
kosztów. Klient musi być zadowo-
lony – i firmie musi się to opłacać. 

Dlatego jakość nie jest kwestią 
przypadku  – jest wynikiem plano-
wanych i skoordynowanych działań 
wszystkich komórek organizacyj-
nych, od analizy zapytania oferto-
wego, projektowania, planowania 
produkcji, standardów wykonania 
wyrobów, wymagań personalnych, 
aż po szkolenia i doskonalenie kadr 
administracyjnych, zarządzających 
i produkcyjnych.

Systemy zarządzania wg norm 
ISO są jednym z narzędzi budowania 
kultury organizacyjnej. W RAFAKO 
wdrożono i certyfikowano Zintegro-
wany System Zarządzania oparty 
o wymagania:
• normy ISO 9001 – system zarzą-

dzania jakością,
• normy ISO 14001 – system zarzą-

dzania środowiskowego,
• polskiej normy PN-N-18001 – sy-

stem zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy,

• Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 1221/ 
2009 WE, w  sprawie dobrowol-
nego udziału organizacji w  sy-
stemie ekozarządzania i audytu 
we Wspólnocie (EMAS),

• Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2014/68/UE z dnia 
15 maja 2014  r. w  sprawie har-
monizacji ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się 
do udostępniania na rynku urzą-
dzeń ciśnieniowych,

• ISO 3834–2 i EN 1090.
System ten wdrożony został z my-

ślą o zapewnieniu oczekiwanej jako-
ści produktów i usług oraz ciągłym 
doskonaleniu skuteczności proce-
sów, minimalizowaniu negatywne-
go wpływu RAFAKO na środowisko 
naturalne oraz bezpiecznych wa-
runkach pracy i  bezpieczeństwie 

Jakość nie jest kwestią 
przypadku – jest 
wynikiem planowanych 
i skoordynowanych 
działań wszystkich 
komórek 
organizacyjnych, od 
analizy zapytania 
ofertowego, 
projektowania, 
planowania produkcji, 
standardów wykonania 
wyrobów, wymagań 
personalnych, aż po 
szkolenia i doskonalenie 
kadr administracyjnych, 
zarządzających 
i produkcyjnych.
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naszych wyrobów. Wdrożenie sy-
stemów zarządzania jest dobrowol-
ne i zależy wyłącznie od organizacji. 
Często jednak w praktyce okazuje się, 
że potencjalni partnerzy czy klienci 
wymagają tego, by dana firma speł-
niała standardy zgodne z ISO, a cer-
tyfikat jest najbardziej godnym za-
ufania dowodem kontrolowanej ja-
kości i potwierdzeniem spełnienia 
określonych wymagań. Wdrożenie 
systemu zarządzania jakością po-
zwala m.in. na  podniesienie pozycji 
przedsiębiorstwa na rynku i popra-
wę jego wizerunku.

Ale poprawnie i świadomie wdro-
żony system zarządzania może przy-
nieść również inne korzyści, takie jak 
efektywność i  lepsza organizacja 
pracy. Aby jednak system mógł nieść 
wymienione korzyści, powinien być 

„uszyty na miarę”, dostosowany in-
dywidualnie do specyfiki organizacji 
i toczących się w niej procesów. Na 
rynku funkcjonuje wiele firm oferu-
jących wdrożenie systemów, a nawet 
usługi ich doskonalenia, ale najsku-
teczniej wdrożone i funkcjonujące 
systemy to te zbudowane przez we-
wnętrzny zespół złożony z pracowni-
ków firmy – znawców specyfiki danej 
organizacji – tak jak to miało miejsce 
w przypadku wdrożenia systemów 
ISO w RAFAKO.

Głównym wymaganiem normy 
ISO 9001 jest spełnienie oczekiwań 
klienta  oraz podnoszenie jakości 
oferowanych przez firmę produk-
tów i  usług. Drogą do spełnienia 
tych celów są wymagania dotyczą-
ce sposobu planowania, zapewnie-
nia warunków skutecznej realizacji, 
monitorowania oraz doskonalenia 
procesów. W  ostatnich rewizjach 
norm ISO kładzie się również duży 
nacisk na świadome podejmowa-

Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących wdrożenie systemów, a nawet usługi ich doskonalenia, 
ale najskuteczniej wdrożone i funkcjonujące systemy to te zbudowane przez wewnętrzny zespół 
złożony z pracowników firmy – znawców specyfiki danej organizacji – tak jak to miało miejsce 
w przypadku wdrożenia systemów ISO w RAFAKO.

Jakość jest wynikiem planowych 
i skoordynowanych działań wszystkich komórek 
organizacyjnych. Warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia oczekiwanej jakości jest świadomość 
udziału i zaangażowanie każdego pracownika 
w realizację celu.

Monika Ziółkowska

Pracownicy biura Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, RAFAKO S.A.
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MICHAŁ WASSEL
Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
RAFAKO S.A.

Począwszy od 1994 roku, najwyższe kie-
rownictwo firmy PBG wdrażało zasady za-
rządzania przez jakość, co zaowocowało 
uzyskaniem w roku 1998 certyfikatu po-
twierdzającego zgodność stosowanego 
systemu zarządzania jakością z  normą 
ISO 9001. W roku 2002 firma otrzymała 
potwierdzenie przez niezależną jednostkę 
certyfikującą, że spełniania wymagania 
europejskiego systemu spawalnictwa 
ISO PN-EN 729–2. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klienta, najwyższe kierow-
nictwo podjęło decyzję o wdrożeniu Stan-
daryzacji NATO AQAP 110:1995.

Od roku 2004 w PBG funkcjonuje Zinte-
growany System Zarządzania (ZSZ) speł-
niający wymagania: ISO 9001, ISO 14001, 
PN-N 18001, AQAP 2110, PN-EN 729–2 
(od 2009 roku PN-EN ISO 3834) oraz dy-
rektywy ciśnieniowej 97/23/WE (obecnie 
2014/68/UE). Naszym sukcesem jest zaan-
gażowanie się wszystkich pracowników 
w jego doskonalenie. Mamy świadomość 
wagi działań związanych z  bezpieczeń-
stwem oraz działań prośrodowiskowych. 
Promujemy działania oparte o najwyższe 
międzynarodowe standardy zapewnienia 
jakości. Wymagamy tego samego również 
od innych.

nie decyzji biznesowych w oparciu 
o  kontekst organizacyjny (czyli 
analizę interesariuszy i identyfika-
cję ich wymagań) oraz analizę ry-
zyk, które mogą zakłócić osiąganie 
zakładanych celów. Realizacja tych 
wymogów umożliwia prowadzenie 
skutecznej i efektywnej działalności 
biznesowej. Dzięki temu organiza-
cja jest w stanie utrzymać pozycję 
rynkową oraz stale dostosowywać 
się do zmieniających się warunków 
na rynku.
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Uzyskanie przez 
RAFAKO pierwszego 

certyfikatu 
potwierdzającego 
wdrożenie normy 

ISO 9001.

1995

1999

2001

2002

2005

2007

Certyfikacja 
Systemu Zarządzania 

Środowiskowego 
wg ISO 14001.

RAFAKO zostało 
Laureatem VII edycji 

Polska Nagroda 
Jakości oraz 

Laureatem III edycji 
Śląska Nagroda 

Jakości.

Decyzja 
o zintegrowaniu 

Systemu Zarządzania 
Jakością z Systemem 

Zarządzania 
Środowiskowego.

Dyrektor Generalny 
zdecydował 

o udziale RAFAKO 
w programie EMAS.

Wpisanie 
RAFAKO do 
Krajowego 

Rejestru EMAS.

Nasza droga do 

JAKOŚCI
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2008

2015

2016

2017

2018

Certyfikowanie 
wdrożonego 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

i higieną pracy, 
wg PN-N-18001.

Wyróżnienie Komisji Europejskiej 
dla jednej z organizacji najdłużej 
zarejestrowanych w EMAS oraz 

I miejsce w konkursie „Buduj 
Bezpiecznie” przy budowie Instalacji 
Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) 

realizowanej przez RAFAKO w Zespole 
Elektrociepłowni Wrocławskich 

Kogeneracja S.A., należących do EDF.

RAFAKO otrzymało 
Srebrną Kartę Lidera 

Bezpiecznej Pracy.

I miejsce w konkursie „Buduj 
Bezpiecznie” dot. budowy 

Instalacji Odsiarczania Spalin 
na terenie Elektrociepłowni 

Białystok.

Do Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania wprowadzone zostały 

wybrane elementy systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji wg normy 
ISO 27001. Ponadto RAFAKO otrzymało 

jubileuszowy Certyfikat EMAS dla 
organizacji najdłużej działających 

w ramach EMAS, a także Srebrną Kartę 
Lidera Bezpiecznej Pracy.
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Łącząc siły,  
MOŻEMY WIĘCEJ

Grupa Kapitałowa i odpowiednie jej ukierunkowanie pozwala wykorzystać efekt 
synergii. Dobrze przygotowana oferta handlowa umożliwia pozyskanie kontraktu 

oraz płynną realizację. To wynik współpracy wewnątrz organizacji, a nierzadko 
wewnątrz całej Grupy. Doskonaląc procesy oraz podnosząc świadomość 

pracowników Grupy PBG, działamy jak jeden organizm. Łącząc siły, możemy więcej.

Tekst: Karol Puk, prokurent, dyrektor zarządzający pionem oil and gas, RAFAKO S.A.

Orientacja na klienta, 
skupienie na jego 
teraźniejszych i przyszłych 
potrzebach to nasze 
podstawowe zadania.
Karol Puk

SY 
NER 
GIA
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Cykliczne kontrolowanie 
i ulepszanie procedur pozwala 

nam dostosowywać się do wymagań 
rynku, niejednokrotnie ustanawiając 

nowe standardy.

Podejście 
procesowe jest 

kolejnym ważnym 
elementem. Identyfikacja 

procesów, które zachodzą wewnątrz 
organizacji, a szerzej spoglądając – 

Grupy Kapitałowej, przekłada 
się wprost na gwarancję 

odpowiedniej jakości 
i terminowości.

Zarządzanie kontraktami to 
dbałość o zadowolenie klienta, jakość 

i terminowość realizowanych zadań oraz 
utrzymanie w ryzach budżetu.

Stopień zadowolenia klienta 
jest miarą jakości, którą oferujemy. 
Praca każdego z nas ma wpływ na 

efekt końcowy całego zespołu. 

Efektywność 
oraz jej jakość 

przyczynia się wprost do 
poprawy konkurencyjności. Nie 

mniej ważne są również atmosfera 
w miejscu pracy oraz czynniki motywu-

jące do zaangażowania i ciągłego 
doskonalenia świadczonych 

usług, jak i własnych 
kwalifikacji.

Każdy z nas 
ma szanse 

codziennie ocenić, czy 
jakość oferowanej pracy 

kształtuje się na odpowiednio 
wysokim poziomie, czy może wymaga 
udoskonalenia. Rolą kierownictwa jest 

natomiast tworzenie warunków, 
które motywują do dosko-

nalenia i ciągłej po-
prawy jakości.

SY 
NER 
GIA
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Narzędzia 
informatyczne 

a system zarządzania

Wiedza jest podstawowym czynnikiem powodzenia w działalności 
gospodarczej. Systemy informacyjne odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę 

w zarządzaniu wiedzą. Artykuł prezentuje jak w RAFAKO korzysta się z narzędzi 
informatycznych w celu wsparcia procesu tworzenia i dzielenia się wiedzą.

Tekst: Jan Wiecha, główny specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i V-Desk, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

Jeżeli mówimy o kulturze organiza-
cyjnej i jakości systemu zarządzania, 
nie możemy pominąć znaczenia 
narzędzi informatycznych. Istotny 
jest odpowiedni dobór tych narzę-
dzi i umiejętność korzystania z nich. 
Wymaga to określenia potrzeb infor-
macyjnych niezbędnych w procesie 
zarządzania i potrzeby te w RAFAKO 
zostały w znakomitej większości zde-
finiowane.

Nowoczesna organizacja musi 
być przygotowana na zmiany. Ma 
za zadanie wykorzystać wiedzę 
w praktyce, przełożyć ją na konkret-
ne produkty, dobrze zorganizowane 
procesy, na plan pracy, także na me-
tody poszerzania tejże wiedzy. Aby 
usprawniać procesy biznesowe, mu-
simy korzystać z wiedzy i doświad-
czenia osób, które w tym procesie 
czynnie uczestniczą. W. E. Deming 
mówił: „W osiąganiu jakości nic nie 
zastąpi nam głębokiej wiedzy”. Nie 
wystarczą najlepsze chęci. Musimy 

dać ludziom wiedzę. Mamy ich na-
uczyć badania ich procesów. W ten 
sposób lepiej zrozumieją przyczyny 
ich zmienności. Będziemy z  nimi 
mieli wspólny język”. Nie ulega wąt-
pliwości, że ludzie ze swoją wiedzą, 
umiejętnościami i motywacją decy-
dują o kondycji organizacji. Oczywi-
ście, mogą pojawić się przyczyny ze-
wnętrzne, niezależne od pracowni-
ków, mające również istotny wpływ 
na organizację, ale w tym artykule 
kwestie te zostały pominięte.

Dane i  informacja, jako wynik 
przetworzenia danych, to nie cała 
wiedza istotna w organizacji. Wie-
dza bywa często intuicyjna, nieupo-
rządkowana, wynika z  sukcesów, 
porażek, doświadczeń i jest trudna 
do przekazania, ale mimo to nale-
ży nią zarządzać. Dostęp do wiedzy 
zgromadzonej w  organizacji, po 
uwzględnieniu uprawnień przypisa-
nych poszczególnym pracownikom, 
powinien być możliwie prosty. Jest 
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to trudna do przecenienia wartość 
w procesie doskonalenia organizacji.

Jednym z podstawowych zadań 
procesu zarządzania wiedzą jest 
stałe dostosowywanie ewoluują-
cych technologii informatycznych 
do dynamicznie zmieniających się 
potrzeb w tym zakresie. Taką rolę 
spełnia opracowany dla Grupy PBG 
intranet, który pozwala pracow-
nikom wiedzieć, co dzieje się w ich 
firmie, a także w  innych spółkach 
Grupy PBG.

Jest on odpowiedzią na potrze-
bę usprawnienia komunikacji we-
wnętrznej, dzielenia się wiedzą, 
uporządkowania zamieszczanych 
materiałów, a także ułatwionego do-
stępu do informacji zgromadzonych 
w  odpowiednich bazach danych, 
dostępu do systemów IT i do stron 
dedykowanych poszczególnym 
działom/obszarom. Dodatkowym 
wsparciem w korzystaniu z poszcze-
gólnych funkcji dostępnych w intra-
necie jest Platforma Szkoleniowa, 
która pozwala na zapoznanie się 
z możliwościami i obsługą poszcze-
gólnych systemów informatycznych 
i spełnia rolę przewodnika dla osób 
rozpoznających poszczególne narzę-
dzia informatyczne.

Podstawowymi zbiorami doku-
mentów w  procesie zarządzania 
organizacją są między innymi:
• Zbiór Aktów Normatywnych, 

który zawiera zarządzenia, re-
gulaminy, polecenia służbowe 

Jakość dla mnie to „stopień doskonałości” 
i odnoszę to do kultury organizacyjnej, jakości 
usług i wyrobów, ochrony środowiska, a także 
do bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jan Wiecha

i pisma okólne, a także strukturę 
organizacji i zakresy zadań pra-
cowników.

• Baza Zintegrowany System Za-
rządzania (ZSZ), która oprócz 
Księgi ZSZ, polityk, certyfikatów, 
raportów z audytów, zawiera do-
kumenty związane z odpowiedni-
mi normami ISO (opisy procesów, 
procedury, instrukcje i związane 
z nimi załączniki).
Jednym z podstawowych narzę-

dzi, dostępnych również w intrane-
cie, które pozwala na zarządzanie 
bazami dokumentów, jest system 
V-Desk. Pozwala on na pełną auto-
matyzację ich obiegu. Elektroniczny 
obieg dokumentów sprawia, że są 
one automatycznie kierowane do 
wybranych użytkowników, a  kon-
kretne zadania do wykonania tra-
fiają do odpowiednich pracowników. 
Wraz z  zadaniami do wykonania 
pracownicy otrzymują dostęp do 
informacji niezbędnej do wykonania 
przydzielonych im zadań. System 
pozwala również na śledzenie pro-
cesu decyzyjnego związanego z wy-
branym dokumentem oraz kontrolę 
przebiegu jego obsługi. Ma to zna-
czenie dla jakości danych i zwiększa 
zaufanie do tak zgromadzonych za-
pisów. Zaufanie i prosty dostęp do 
danych jest istotnym elementem 
jakości systemu zarządzania.

Pisząc o systemie zarządzania or-
ganizacją, nie można pominąć war-
tości, jaką wnosi w ten proces Infor 
d/EPM, który pozwala na budżeto-
wanie przychodów i kosztów na pro-
jektach zewnętrznych i budżetowa-
nie Obszarów Kosztów Stałych. Infor 
d/EPM pozwala na bieżąco, w łatwy 
sposób, śledzić wykonanie budżetów 
projektów i w Obszarach Kosztów 
Stałych i korygować/przeplanowy-

Jednym z podstawowych 
zadań procesu 
zarządzania wiedzą jest 
stałe dostosowywanie 
ewoluujących technologii 
informatycznych 
do dynamicznie 
zmieniających się potrzeb 
w tym zakresie. Taką rolę 
spełnia opracowany dla 
Grupy PBG intranet, który 
pozwala pracownikom 
wiedzieć, co dzieje się w ich 
firmie, a także w innych 
spółkach Grupy PBG.
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wać budżety. Swoją znaczącą rolę 
ma również system Infor LN10, który 
wspiera obsługę produkcji, dopełnia 
funkcjonalność Infor d/EPM i jest dla 
niego ważnym źródłem danych.

Przykładem możliwości, jakie dają 
narzędzia informatyczne w procesie 
doskonalenia systemu zarządzania, 
może być projektowana w  V-Desk 
Baza Uznanych Dostawców Towa-
rów i  Usług (obecnie baza ta jest 
w Lotus Notes). Część danych o każ-
dym z dostawców jest już w Infor 
LN10. Wprowadzenie dla każdego 
z dostawców towarów i usług jed-
noznacznego identyfikatora poz-
woli na automatyczną identyfikację 
wszystkich dokumentów, które da-
nego dostawcy dotyczą, np. umowy 

Baza Uznanych Dostawców 
Towarów i Usług z perspektywy IT

i faktury. Będzie możliwe wysłanie 
poprzez Internet Arkusza Samooce-
ny Dostawcy i  import wybranych 
danych z takiego Arkusza do bazy 
w  V-Desk. Będzie możliwa ocena 
każdego z  dostawców bezpośred-
nio w V-Desk. Jest możliwość zdefi-
niowania indeksów niezbędnych do 
sprawnego przeglądania zbioru do-
stawców i dołączania niezbędnych 
załączników. V-Desk pozwala w pro-
sty sposób tworzyć raporty, a ponie-
waż jest dostosowany do współpracy 
z MS Excel, to możliwości tworzenia 
raportów są jeszcze szersze. Poda-
ny przykład pokazuje, jak ważnym 
elementem doskonalenia systemu 
zarządzania organizacją są narzę-
dzia informatyczne.

Część danych o każdym 
z dostawców jest 
już w Infor LN10. 
Wprowadzenie dla każdego 
z dostawców towarów 
i usług jednoznacznego 
identyfikatora pozwoli 
na automatyczną 
identyfikację wszystkich 
dokumentów, które 
danego dostawcy dotyczą, 
np. umowy i faktury.
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To właśnie za jej pomocą możesz 
przedstawić swój pomysł na zmianę 
procesu, dostosowanie formularza, 
skrócenia dokumentu wewnętrzne-
go, rozwinięcia ekranu w wykorzy-
stywanym systemie informatycz-
nym.

Jeśli nie jesteśmy do końca pew-
ni, czy nasza wizja zmian jest dobra 
i  ma sens, przekonamy się o  tym, 
odpowiadając na pytania zawarte 
w  formularzu Projektu OPTIMA. 
W pierwszym kroku należy opisać 
problem lub potrzebę, wskazać, jaki 
ma być cel wprowadzanych zmian, 
jakich procesów będzie dotyczył 
projekt i kto skorzysta na jego rea-
lizacji. Oczywiście nie zapominamy 
o wskazaniu ewentualnych ograni-
czeń i potencjalnych ryzyk, propo-
nujemy skład zespołu, który miałby 
realizować zaproponowane zmiany 
i wprowadzać nasz pomysł w życie.

Doświadczenie pracowników – 
bezcenne!
Często myślimy, że zewnętrzni do-
radcy dostarczają nam najlepszych 
rozwiązań, bo cechuje ich obiekty-
wizm, dystans do problemu oraz 
brak świadomości ograniczeń. Nic 
bardziej mylnego. To my, pracow-

DOSKONALENIE PROCESÓW 
od pomysłu do realizacji

Masz pomysł na usprawnienie czegoś? Wiesz jak szybciej i efektywniej uzyskać zamierzony cel?
Od dziś realizacja Twojej koncepcji może być zdecydowanie prostsza, bo mamy do 

dyspozycji nową funkcjonalność w systemie V-Desk o nazwie Projekt OPTIMA.

Tekst: Katarzyna Naczyńska, dyrektor Biura Zarządzania  
Procesami i Projektami Wewnętrznymi, RAFAKO S.A. 

Zdjęcie: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

To my, pracownicy jesteśmy najlepszym 
źródłem rozwiązań eliminujących 
bieżące problemy i zapobiegania ich 
występowaniu w przyszłości. Dzięki 
naszej znajomości organizacji potrafimy 
zaproponować drobne zmiany, które 
z czasem przyniosą wymierne korzyści.
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Koniecznie należy 
zaznaczyć, kto sko-
rzysta na wdrożeniu 
tego pomysłu

Niżej proponujemy 
skład zespołu, który 
miałby realizować 
zaproponowane 
zmiany

W pierwszym kroku 
należy opisać prob-
lem lub potrzebę

Kolejno trzeba 
wskazać, jaki ma być 
cel wprowadzanych 
zmian

Oczywiście nie 
zapominamy 
o wskazaniu ewen-
tualnych ograniczeń 
oraz założeniu  
potencjalnych 
ryzyk

Ważne jest też, 
jakich procesów 
będzie dotyczył 
projekt

Jeśli nie jesteśmy do końca pewni czy nasza 
wizja zmian jest dobra i ma sens, przekonamy 
się o tym odpowiadając na pytania zawarte 
w formularzu Projektu OPTIMA. 

Projekt OPTIMA
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nicy jesteśmy najlepszym źródłem 
rozwiązań eliminujących bieżące 
problemy i  zapobiegających ich 
występowaniu w przyszłości. Dzię-
ki naszej znajomości organizacji 
potrafimy zaproponować drobne 
zmiany, które z czasem przyniosą 
wymierne korzyści.

Od czego zależy sukces przed-
siębiorstwa? W bieżącym wydaniu 

„Ogniwa” wielokrotnie pojawia się 

Jak można osiągnąć jednocześnie 
przewagę jakościową oraz kosztową? 
Stosując techniki, które prowadzą 
do eliminacji defektów, ciągłego 
doskonalenia produktu oraz procesów 
biznesowych.
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odpowiedź na to pytanie, tj.: stra-
tegia, jakość, spełnienie wymagań 
klienta, efektywnie funkcjonujące 
procesy, monitorowanie otoczenia 
rynkowego i zwinne reagowanie na 
jego zmiany – to wszystko prawda. 
Jednak często, gdy na rynku konku-
rują ze sobą firmy o podobnym pro-
filu, a rynek odbiorców jest bardzo 
specjalistyczny, kluczową rolę mogą 
odgrywać szczegóły. Przewagę wte-

dy zyskuje ta firma, która jest w sta-
nie funkcjonować sprawniej, dzięki 
czemu produkuje lepsze produkty po 
niższej cenie.

Jak można osiągnąć jednocześnie 
przewagę jakościową oraz koszto-
wą? Stosując techniki, które prowa-
dzą do eliminacji defektów, ciągłego 
doskonalenia produktu oraz proce-
sów biznesowych.

Nie bójmy się działać!
Milioner – Mark Fisher – w jednej ze 
swoich książek napisał „Ludzie, któ-
rzy tracą czas, czekając, aż zaistnie-
ją najbardziej sprzyjające warunki, 
nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy 
czas na działanie jest teraz!”.

Co prawda, to prawda. Kochani, 
nowa funkcjonalność w V-Desk jest 
do Waszej dyspozycji. Naszym sukce-
sem będzie umiejętność spojrzenia 
na obecny status quo w nowy sposób. 
Każdy z nas może mieć dobry pomysł 
na optymalizacje, dzięki którym za-
pewnimy firmie rozwój.

Pamiętajmy, że dobre pomysły 
zmieniają rzeczywistość niczym cza-
ry, a twórcze rozwiązywanie prob-
lemów to kreatywność stosowana 
w praktyce. Zatem do dzieła!!!

Pamiętajmy, że 
dobre pomysły 
zmieniają 
rzeczywistość 
niczym czary, 
a twórcze 
rozwiązywanie 
problemów to 
kreatywność 
stosowana 
w praktyce.

Jakość od zawsze była dla mnie 
poszukiwaniem pomysłów na usprawnienie 
i doskonalenie firmy, przy pełnej 
współpracy i udziale wszystkich 
pracowników. To burze mózgów, 
konstruktywny dialog, wymiana wiedzy 
i doświadczeń. To nieustanny rozwój 
poprzez realizację nowatorskich 
i niekonwencjonalnych pomysłów.
Katarzyna Naczyńska
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Jakość w procesie budżetowania
Planowanie i budżetowanie są kluczowymi narzędziami kontrolingu. Na 

etapie budżetowania analizowane są kluczowe dane finansowe, dzięki czemu 
możliwe jest wyznaczanie priorytetów dla zasobów oraz ich alokacja.

Tekst: Alicja Skrzeczkowska-Pala, dyrektor kontrolingu, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

Po co w ogóle w firmie potrzebny jest proces bu-
dżetowania? Przytaczając słowa Kevina Kruse, 
autora bestsellerów i przedsiębiorcy: „Jeśli coś 
nie jest zaplanowane, nie zostanie zrobione”. 
Bez planu biznes jest zasadniczo pozbawiony 
steru, a codzienne działania będą prawdopo-
dobnie przypadkowe i  reaktywne, w przeci-
wieństwie do tych firm, które wdrażają dobrze 

przemyślany plan finansowy.

Rzadko zdarza się przewidzieć przyszłość 
przedsiębiorstwa, a  czynniki zewnętrzne 
mogą przeszkadzać w realizacji nawet naj-
lepiej sformułowanych planów, jednak bez 
planu funkcjonowanie dowolnej organizacji 
stałoby się zbiorem przypadkowo podejmo-
wanych działań.

Po co nam więc planowanie i budżetowanie 
w firmie?

Mapowanie przyszłości

Większość decyzji podejmowanych 
w przedsiębiorstwie dotyczy przyszłości. 

Planując, można lepiej zrozumieć firmę, 
a także zaplanować konkretne działania, 

które należy podjąć, aby usprawnić dzia-
łalność. W planie można wyszczególnić 

alternatywne scenariusze przyszłości 
oraz ustalić cele wraz z zasobami wyma-

ganymi do osiągnięcia tych celów.

Wspieranie wzrostu 
i zabezpieczenie 

finansowania

Większość firm potrzebuje wsparcia 
zewnętrznych instytucji finansowych 

lub inwestorów, by sfinansować swoje 
zamierzenia rozwojowe. Rynek finansowa-

nia jest wysoce konkurencyjny, jednakże 
wszyscy potencjalni kredytodawcy będą 

wymagać dostępu do ostatnich zestawień 
zysków i strat przedsiębiorstwa, wraz z ak-

tualnym planem biznesowym. Zasadniczo 
te pierwsze pomagają inwestorom zrozu-

mieć przeszłość, podczas gdy biznesplan 
pomaga im spojrzeć w przyszłość.
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Po co planowanie 
i budżetowanie 

w firmie?

Mapowanie 
przyszłości

Wspieranie 
wzrostu 

i zabezpieczenie 
finansowania

Opracowanie 
i rozdział zadań

Pomoc 
w zarządzaniu 

przepływem 
gotówki

Opracowanie i rozdział zadań

Plan (budżet) pomaga firmie ocenić 
przyszłe możliwości i zobowiązać się do 

określonego działania. Poprzez zatwier-
dzenie budżetu wszystkie pozostałe 

opcje są skutecznie marginalizowane, 
a firma dostosowana do kluczowych 

działań. Plan może przypisać kamienie 
milowe konkretnym osobom i ostatecz-

nie pomóc kierownictwu w monitoro-
waniu postępów.

Pomoc w zarządzaniu  
przepływem gotówki

Staranne zarządzanie przepływami pie-
niężnymi jest podstawowym wymogiem 

dla wszystkich firm. Powód jest dość 
prosty – wiele firm bankrutuje nie dlate-

go, że są one nieopłacalne, ale dlatego, 
że ostatecznie stają się niewypłacalne 

(tj. nie są w stanie spłacić swoich dłu-
gów, gdy są wymagalne).
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Plan finansowy

Dobrze zorganizowany plan finan-
sowy pomoże z  wyprzedzeniem 
zarządzać wymaganiami finanso-
wania.

Wdrożenie w RAFAKO systemu do 
budżetowania Infor d/EPM znacznie 
polepszyło jakość danych budżeto-
wych. W pełni zintegrowany i skoor-
dynowany proces planistyczny, na-
tychmiastowa konsolidacja budżetu 
oraz  pełne zarządzanie procesem 
jego tworzenia, a także monitoring 
wykonania podnoszą jego jakość 
i zostawiają więcej czasu na bizne-
sowe analizy.

Źródłem danych do planowania 
finansowego i  budżetowania jest 
system Infor d/EPM.

Z poszczególnych modeli systemu 
pobierane są dane, które składają się 
na rachunek wyników, bilans oraz 
przepływy pieniężne.

• projekty zewnętrzne
• projekty gwarancyjne

• projekty wewnętrzne

• koszty stałe – wg MPK

• projekty planowe
• (tylko z atrybutem prognoza)

• plan inwestycji
• plan badań i rozwoju

RACHUNEK BILANS PRZEPŁYWY

wyników pieniężne

PRZ

OKS

PRW/KOF

PPL

PIN BIR

Jakość w mojej pracy to przede wszystkim jakość 
danych budżetowych ich wiarygodność, rzetelność, 
aktualność i kompletność.
Alicja Skrzeczkowska-Pala
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szywą mapę. Złe informacje mogą 
spowodować błędne działania lub 
zaniechanie działań. Podsumowując 
i cytując słowa Benjamina Franklina, 

„If you fail to plan, you’re planning 
to fail” – czyli, jeśli przenieść to na 
grunt finansów: „Zły plan finanso-
wy (lub brak planu) to planowanie 
bankructwa”.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich pracowników Pionu 
Kontrolingu, dla kontrolerów finan-
sowych projektów, kierowników pro-
jektów, kierowników obszarów kosz-
tów stałych, osób odpowiedzialnych 
za jakość, terminowość i wiarygod-
ność danych.

Jakość danych

To jakość danych wprowadzanych 
do systemu przez kierowników pro-
jektów, kontrolerów finansowych, 
kierowników obszarów kosztów 
stałych ma zasadniczy wpływ na 
prognozy finansowe, które są pod-
stawą do podejmowania decyzji 
przez władze spółki.

Cechy danych dobrej jakości to 
poprawność, kompletność, spójność, 
aktualność, dostępność, zrozumia-
łość i użyteczność.

Nieprawidłowe i złej jakości dane 
mają wpływ na wynik, przepływy 
i reputację.

Jeżeli planujemy, by zmapować 
przyszłość, to zły plan oznacza fał-

Wpływ danych nieprawidłowych i złej jakości

WYNIK PRZEPŁYW REPUTACJA

Błędnie (za wysoko) 
zaplanowany wynik może 
opóźnić wprowadzenie 
działań korygujących, co może 
np. uniemożliwić osiągnięcie 
dodatkowego wyniku 
finansowego, w konsekwencji 
bank może odmówić kredytu, 
gwarancji, kontrahenci 
(korzystają z wywiadowni) 
mogą odmówić współpracy.

Źle zaplanowane 
rozterminowanie przychodów 
i kosztów generuje fałszywą 
informację na temat 
przyszłego zapotrzebowania 
na środki pieniężne – zbyt 
optymistyczny plan 
stwarza złudzenie komfortu 
i powoduje zaniechanie 
działań, zbyt pesymistyczny 
może powodować rezygnację 
z niektórych projektów lub 
pozyskiwanie niepotrzebnych 
środków, co generuje koszty.

Niespełnienie założeń 
prognozy – obniża 
wiarygodność spółki 
w instytucjach finansowych, 
co przekłada się na dostępność 
gwarancji i kredytu.

Bez planu biznes 
jest zasadniczo 
pozbawiony 
steru, a codzienne 
działania będą 
prawdopodobnie 
przypadkowe 
i reaktywne, 
w przeciwieństwie 
do tych firm, które 
wdrażają dobrze 
przemyślany plan 
finansowy.
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CECHY DANYCH DOBREJ JAKOŚCI

KOMPLETNOŚĆ
Występowanie wszystkich elementów, 

które w rzeczywistym świecie odpowiadają 
występującemu zakresowi faktów. Brak 

kompletności to np. brak niektórych 
elementów zbiorowości, np. daty 

przekazania do eksploatacji, brak informacji 
o aneksie, brak informacji o przesunięciu 

realizacji umowy itp.

SPÓJNOŚĆ
Odpowiednie zaprojektowanie danych dające możliwość 

łączenia ze sobą różnych faktów, przy jednoczesnym 
braku wewnętrznych sprzeczności w ramach rekordu, 

bazy, domeny. Brak spójności występuje np. wtedy, 
gdy sprzedaż w systemie kontrolingowym jest inna od 

sprzedaży w systemie księgowym.

POPRAWNOŚĆ
Przystawanie do rzeczywistych faktów, brak 
błędów i wzajemnych sprzeczności, dane są 
przedstawione w zestandaryzowany sposób, 

czyli zgodnie z definicją, w określonym formacie 
i jednostce. Z brakiem poprawności mamy do 

czynienia we wszystkich przypadkach, gdy 
wartość nie odpowiada rzeczywistości, np.: 

wartość netto zamiast brutto itp.
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AKTUALNOŚĆ
Opóźnienie w uzyskaniu 

informacji i jej zdolność do 
reprezentacji rzeczywistości.

DOSTĘPNOŚĆ
Występowanie danych 

w postaci łatwej do użycia 
przez użytkownika oraz 

zgodnie z ustalonymi 
reżimami czasowymi.

ZROZUMIAŁOŚĆ
Możliwość łatwej interpretacji, 

czytelna charakterystyka danych 
w celu ich prawidłowego użycia, 

spójność i poprawność.

UŻYTECZNOŚĆ
Zgodność z oczekiwaniami, dopasowanie do 

potrzeb użytkownika i/lub realizowanego 
procesu biznesowego.

Jeśli coś nie jest zaplanowane, 
nie zostanie zrobione. 
Kevin Kruse 
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Doskonalenie pracy w obszarze 
procesów księgowych

Specyfika naszej pracy zmienia się w kierunku zelektronizowania, które zastępuje klasyczny system 
papierowych dokumentów i analogowej pracy. Coraz częściej korzystamy z dobrodziejstw współczesnej 

techniki, by polepszyć jakość i efektywność wykonywanych obowiązków. Czy dostrzegamy 
korzyści płynące z funkcjonujących w naszej firmie systemów i rozwiązań informatycznych?

Tekst: Beata Stępień, kierownik Sekcji Księgowości i Kosztów, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.
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Jak przystało na księgową, skupię się 
na fakturach. Elektroniczny obieg do-
kumentów funkcjonuje w naszej firmie 
już od dłuższego czasu. Bezsprzeczny-
mi zaletami są: ograniczenie zużycia 
papieru – co wspiera nasze środowisko, 
oszczędność czasu  – ponieważ prze-
kazujemy sobie dokumenty jednym 
kliknięciem myszki, bez wstawania 
z miejsca, i oczywiście większy porzą-
dek na biurku. Biurku – tym realnym, 
meblu, ponieważ mamy jeszcze biurko 
wirtualne, którym jest V-Desk – system 
elektronicznego obiegu dokumentów.

Tam mamy wszystko uporządkowa-
ne, ponieważ zadania do wykonania 
widzimy na okręgu, na którym różne 
kolory wskazują nam liczbę otwartych 
zadań do wykonania. W moim przypad-
ku są to faktury do zadekretowania i do 
zaksięgowania, są to wnioski o utwo-
rzenie rezerw na koszty do analizy 
i zaksięgowania, wiadomości wysłane 
do mnie od współpracowników oraz 
wnioski urlopowe do zaakceptowania. 
Wszystkie zadania w jednym miejscu, 
nic tylko ukierunkować się na to, by 
na koniec dnia pracy liczba otwartych 
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zadań i kolorów na okręgu była jak 
najmniejsza. Jest to rozwiązanie 
przejrzyste i jasne.

Dla mnie i moich współpracow-
ników zaletą systemu V-Desk jest 
możliwość generowania i  zapisy-
wania indywidualnych, spersona-
lizowanych raportów i zestawień, 
w zależności od potrzeb oraz moż-
liwość ich zrzutu do Excela. Dobrą 
funkcjonalnością systemu V-Desk 
jest zgromadzenie wielu informacji 
w jednym miejscu. Księgując faktu-
rę, mamy oczywiście wgląd do do-
kumentu źródłowego, ale również 
do umowy, protokołów i  innych 
załączników. 

Efektywność pracy jest zwiększo-
na dzięki integracji i współdziała-
niu systemów: V-Desk, LN10  – sy-
stemu finansowo-księgowego oraz 
INFOR – kontrolingowego systemu 
do budżetowania i prognozowania. 

Raz wpisane dane w V-Desk, nie mu-
szą być ręcznie przepisywane. Pod-
czas księgowania w LN10 księgowa 
dokonuje ich weryfikacji, ujmuje na 
właściwe konto księgowe, analizuje 
pod względem merytorycznym i ra-
chunkowym, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami bilansowymi i po-
datkowymi. LN10 również pozwala 
na analizę danych pod różnym ką-
tem, ma wiele raportów, które mogą 

Dla mnie i moich współpracowników zaletą systemu V-Desk 
jest możliwość generowania i zapisywania indywidualnych, 
spersonalizowanych raportów i zestawień, w zależności 
od potrzeb oraz możliwość ich zrzutu do Excela. Dobrą 
funkcjonalnością systemu V-Desk jest zgromadzenie wielu 
informacji w jednym miejscu. Księgując fakturę mamy oczywiście 
wgląd do dokumentu źródłowego, ale również do umowy, 
protokołów i innych załączników. 

być modyfikowane w zależności od 
potrzeb. Tak funkcjonujące syste-
my na bieżąco dostarczają infor-
macji dla całej firmy, dane mogą 
być szybko analizowane i  weryfi-
kowane.

Dodatkowo rozwiązaniem, któ-
re znacznie usprawniło pracę 
księgowych, jest praca na dwóch 
monitorach. Jest to wygodne, gdyż 
zamiast przełączać systemy między 
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Jakość pracy to dla mnie 
wysoka jej efektywność 
i wydajność; to praca 
w profesjonalnym otoczeniu, 
oparta o wzajemne relacje; 
to praca na nowoczesnych 
systemach, elastycznych 
i dostosowanych do moich 
potrzeb, które wspierają mnie 
w wykonywaniu powierzonych 
mi zadań.
Beata Stępień

V-Desk – moje otwarte zadania

sobą, możemy je ustawić obok siebie 
i pracować niejako jednocześnie na 
dwóch, a nawet więcej.

Wszystkie te rozwiązania zwięk-
szają efektywność i  wydajność 
naszej pracy. Jednak praca to nie 
wszystko… Skutkiem zelektronizo-
wania naszego środowiska pracy 
jest fakt, że więcej czasu spędza-
my przed komputerem, brak ruchu 
niekorzystnie wpływa na nasz krę-
gosłup, a i oczy po całym dniu są 
zmęczone. Większość z  nas nosi 
okulary i  stosuje krople do oczu. 
Trzeba znaleźć złoty środek. Ode-
rwać się czasami od komputera 
i  przedyskutować problem ze 
współpracownikami w  realu, za-
miast pisać maila. Zadbać o wyso-
ką jakość pracy. Korzystać z nowo-
czesnych rozwiązań, jednocześnie 
nie zapominając o zdrowiu i rela-
cjach z innymi.

Wszystkie zadania w jednym miejscu, nic tylko 
ukierunkować się na to, by na koniec dnia pracy 
liczba otwartych zadań i kolorów na okręgu była jak 
najmniejsza. Jest to rozwiązanie przejrzyste i jasne.

Trzeba znaleźć złoty środek. Oderwać się czasami 
od komputera i przedyskutować problem ze 
współpracownikami w realu, zamiast pisać 
maila. Zadbać o wysoką jakość pracy. Korzystać 
z nowoczesnych rozwiązań, jednocześnie nie 
zapominając o zdrowiu i relacjach z innymi.
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Pojęcie jakości po raz pierwszy po-
jawiło się w pracach Platona, który 
zdefiniował ją jako „pewien stopień 
doskonałości”. Obecnie jedną z naj-
popularniejszych definicji jest ta 
zaczerpnięta z norm ISO, mówiąca, 
że „jakość to stopień, w jakim zbiór 
inherentnych właściwości spełnia 
wymagania”.

Wymagania klienta oraz wdrożo-
ny w RAFAKO Zintegrowany System 
Zarządzania, a wraz z nim przyję-
te wymagania norm ISO i system 
organizacji pracy sprawiają, że 
proces projektowania prowadzony 
jest planowo, jest dobrze zorgani-
zowany i nadzorowany. Cały proces 
zorientowany został na cel, jakim 
jest zapewnienie, że oferowany lub 
dostarczany obiekt (urządzenie, 
instalacja):
• spełnia wymagania zapytania 

ofertowego / kontraktu,
• jest zaprojektowany wg  najlep-

szej wiedzy technicznej,
• jest zaprojektowany z zachowa-

niem zasad minimalnego oddzia-
ływania na środowisko,

Zarządzanie przez jakość 
w procesach 

projektowo-technicznych

Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, duża ilość definicji 
i zawarte w nich złożone treści uniemożliwiają precyzyjne określenie 

tylko jednego kryterium. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, 
co ma związek z pewnymi cechami wyrobu bądź usługi, mającymi 
wpływ na postrzeganie przez klienta określonego wyrobu, usługi.

Tekst: Grzegorz Gzyl, projektant, RAFAKO S.A.; Bożena Nowak, projektant, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

• spełnia wymagania bezpiecznej 
eksploatacji zgodnie z obowiązu-
jącym prawem.
Nieodłącznym elementem syste-

mu zarządzania jakością w każdym 
aspekcie działalności firmy, również 
pracach projektowych, jest dosko-
nalenie. Istota doskonalenia zwią-
zana jest z ciągłym rozwojem w ca-
łym obszarze działalności, dotyczy 
swym zakresem działań, procesów, 
ale także pracowników i produktów. 
Doskonalenie odgrywa istotną rolę 
w budowaniu świadomości jakościo-
wej pracowników poprzez uświado-
mienie, że każde działanie powinno 
być ukierunkowane na poszukiwa-
nie nowej jakości.

Pojęcie doskonalenia wiąże 
się z  postaciami W. A. Shewharta 
i  W. E. Deminga i  koncepcji przed-
stawienia idei jakości jako niekoń-
czącej się spirali następujących 
po sobie zdarzeń, znanej jako cykl 
Shewhart – Deminga. Zakłada ona 
następującą kolejność działań: Plan – 
zaplanuj, Do  – wykonaj, Check  – 
sprawdź, Act – działaj.

Istota doskonalenia 
związana jest 
z ciągłym rozwojem 
w całym obszarze 
działalności, dotyczy 
swym zakresem 
działań, procesów, ale 
także pracowników 
i produktów.
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Analizując pojedynczy cykl, na-
leży:
• zaplanować działanie, czyli zde-

finiować:
– jaki jest cel, co chcemy wykonać,
– co będzie potrzebne do realizacji, 

jakich zasobów potrzebujemy,
• wykonać to, co zostało zaplano-

wane,
• sprawdzić, czy zaplanowane 

działania przyniosły oczekiwany 
efekt,

• jeśli przyniosły, to zastosować roz-
wiązania w praktyce (cykl PDCA 
zostaje zamknięty), jeśli nie, po-

PLANACT

DOCHECK

A P

DC
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wrócić do planowania i poszuki-
wania innego rozwiązania.
Projektowanie kotłów to proces 

długotrwały, składający się z wielu 
etapów, zaczynając od oferty, przez 
projekt wstępny aż do dokumentacji 
wykonawczej. Zapewnienie jakości 
całego procesu rozpoczyna się już na 
etapie opracowywania oferty, otrzy-
mane założenia bywają często nie-
kompletne lub często zmieniane, po-
szerzane. Pociąga to za sobą kolejne 
zmiany, a presja czasu determinuje 
jakość wykonanych prac. Dobrze 
wykonana oferta to poprawna wy-
cena kosztów, a tym samym większa 
szansa na wygranie przetargu i rea-
lizację zamówienia.

Kolejnym etapem jest projekt. Ja-
kość projektu w decydujący sposób 
wpływa na efekt końcowy. Praca 
dużej liczby uczestników tego eta-
pu, ich kompetencje, zakres prac 
i  czas na ich wykonanie decydują 
o  jakości. Na tym etapie całego cy-
klu wytwarzania najlepiej widać 
zasady zarzadzania jakością, np. zo-
rientowanie na klienta czy doskona-
lenie. Rozwiązywanie problemów 
projektowych w  oparciu o  cykl 
Shewharta – Deminga prowadzi do 
opracowania wysokiej jakości pro-
duktu oraz wypracowania rozwiązań, 
które w przyszłości zapewnią szybszą 
i bezproblemową realizację kolejnych 
zleceń. W nawiązaniu do etapowego 
powstawania projektu, stopniowo też 
budowana jest jego jakość – im lepsza 
oferta, tym lepszy projekt, a w konse-
kwencji jego realizacja.

W trakcie procesu projektowego 
istnieje ryzyko popełnienia błędów, 
np. z powodu braku przepływu infor-
macji co do zmian, które zostały wy-
konane, dlatego bardzo ważna jest 
aktualizacja dokumentacji w bazie 

Proces wytworzenia finalnego produktu 
zawsze rozpoczyna swój bieg w pracowni 
projektowej. Jakość w połączeniu 
z innowacyjnością prowadzi do rozwoju 
produktu. 
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danych. Jakość projektu, tzn. brak 
błędów, kompletność ma bezpośred-
ni wpływ na wykonanie kotła. Każ-
de niedopatrzenie generuje koszty, 
opóźnienia. Niewykrycie niezgodno-
ści, błędu na n-tym etapie skutkuje 
orientacyjnie 10-krotnie wyższymi 
nakładami na ich usunięcie w etapie 
n+1. Świadomość ta, jak również to, 
że nasze pomyłki to nie tylko koszty, 
lecz także realne zagrożenie zdrowia 
pracowników kotłowni, stanowi do-
datkową motywację.

Proces wytworzenia finalnego 
produktu zawsze rozpoczyna swój 
bieg w  pracowni projektowej. Ja-
kość w połączeniu z innowacyjnoś-
cią prowadzi do rozwoju produktu. 
Oczekiwania i  wymagania tech-
niczne stawiane przez użytkowni-
ków i  klientów w  branży energe-
tycznej zmuszają do poszukiwania 
nowych, lepszych rozwiązań, które 
w  warunkach konkurencyjności 
ekonomicznej stają się dla projek-
tantów prawdziwym wyzwaniem. 
Ciągłe doskonalenie w obszarze do-
brych praktyk inżynierskich, stylu 
współpracy z innymi uczestnikami 
projektu i  mechanizmów interdy-
scyplinarnych relacji inżynierskich 
składa się na całokształt jakościo-
wego podejścia do podejmowanych 
działań w procesie projektowania, 
które jest stałym elementem pracy 
projektanta.

Jakość pracy jest dla mnie 
wizytówką człowieka, który 
ją wykonuje.
Bożena Nowak

Projektowanie kotłów to proces długotrwały, 
składający się z wielu etapów, zaczynając od 
oferty, przez projekt wstępny aż do dokumentacji 
wykonawczej. Zapewnienie jakości całego procesu 
rozpoczyna się już na etapie opracowywania 
oferty, otrzymane założenia bywają często 
niekompletne lub często zmieniane, poszerzane. 
Pociąga to za sobą kolejne zmiany, a presja czasu 
determinuje jakość wykonanych prac. Dobrze 
wykonana oferta to poprawna wycena kosztów, 
a tym samym większa szansa na wygranie 
przetargu i realizację zamówienia.
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Jakość zależy od nas samych 

Zarządzanie przez jakość (ang. TQM) jest często mylone w działalności operacyjnej 
z zarządzaniem jakością. Tymczasem w praktyce jest tak, że zarządzanie przez jakość 

korzysta z efektów czy też narzędzi zarządzania jakością w sposób świadomy, dążąc do 
wykreowania zadowolenia klientów z efektów szeroko rozumianej działalności operacyjnej.

Tekst: Tomasz Tomczak, dyrektor zarządzający, pion ochrony środowiska, RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Archiwum Zakładu Instalacji Odsiarczania Spalin, RAFAKO S.A.

IOS Ostrołęka
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Zarządzanie przez jakość jest co-
dziennym działaniem w celu dosko-
nalenia efektywności działalności 
organizacji na wielu polach proce-
sów operacyjnych, począwszy od 
badania i oceny perspektyw rynku, 
przez pozyskanie kontraktów, zaku-
py i realizację projektów, na serwisie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
zobowiązań kontraktowych skoń-
czywszy. Oczywiście zarządzanie 
przez jakość jest zestawem oddziały-
wania i wpływu na wszystkie kluczo-
we elementy działalności oraz struk-
turę organizacyjną.

Przez klienta natomiast nale-
ży rozumieć zarówno klienta ze-
wnętrznego, tego który w określony 
technicznie i ekonomicznie sposób 
musi zrealizować swoje potrzeby 
(rozwiązać często swoje problemy), 
ale również należy pamiętać o klien-
cie takim jak akcjonariusz którego 
interesuje przede wszystkim war-
tość i  wyniki firmy, a  nie można 
zapomnieć przecież także o kliencie 
wewnętrznym, czyli współpracowni-
kach i ich interesie oraz zadowoleniu.

Tak więc, moim zdaniem, zarzą-
dzanie przez jakość w takim przed-
siębiorstwie jak nasze nie jest rzeczą 
prostą, lecz w praktyce sprowadza 
się do prostych i  uniwersalnych 
w sumie rzeczy, takich jak zaanga-

żowanie, sumienność, zdolność do 
poprawy efektywności przez elimi-
nację zbędnych elementów procesu, 
umiejętność optymalnego wykorzy-
stywania narzędzi, jakimi się posłu-
gujemy, dbałość w  doskonaleniu 
własnych umiejętności, zdobywaniu 
uprawnień itp.

Pamiętać należy jednak, że jakość 
naszych usług i produktów jest tak 
dobra jak najsłabsze ogniwo naszej 
organizacji, a  wielokrotnie spo-
tykałem się z  opinią, że przecież 
mamy systemy ISO oraz procedury 
i instrukcje w tym zakresie, więc to 
nam da zawsze odpowiedź jak po-
stępować, BY… No właśnie: BY było 
dobrze mnie czy też BY nikt nie miał 
do mnie pretensji, a  może BY nie 
spróbować czegoś nowego. Istnienie 
sformalizowanych zapisów syste-
mów zapewnienia jakości czy nawet 
sformalizowanie samego TQM nie 
daje żadnej gwarancji poprawności 
funkcjonowania i osiągnięcia celów 
strategicznych organizacji.

Pamiętajmy więc każdego dnia, 
ile zależy od nas samych i naszego 
codziennego zaangażowania dla re-
alnej, a nie papierowej, czyli fikcyj-
nej, poprawy jakości mierzonej przez 
chęć pracy z nami i zadowolenia na-
szych klientów z naszych produktów 
oraz wyników i osiągnięć.

Moim zdaniem zarządzanie przez jakość w praktyce 
sprowadza się do prostych i uniwersalnych rzeczy, 
takich jak zaangażowanie, sumienność, zdolność do 
poprawy efektywności przez eliminację zbędnych 
elementów procesu, umiejętność optymalnego 
wykorzystywania narzędzi, dbałość o doskonalenie 
własnych umiejętności i zdobywanie uprawnień.
Tomasz Tomczak

Istnienie sformalizowanych 
zapisów systemów 
zapewnienia jakości czy 
nawet sformalizowanie 
samego TQM nie daje żadnej 
gwarancji poprawności 
funkcjonowania i osiągnięcia 
celów strategicznych 
organizacji. Pamiętajmy więc 
każdego dnia, ile zależy od nas 
samych i naszego codziennego 
zaangażowania.
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W całościowym podejściu nietrudno 
zauważyć podobieństwo do najbar-
dziej ogólnej, uniwersalnej definicji 
organizacji, która stwierdza, że or-
ganizacja to system, którego upo-
rządkowanie polega przede wszyst-
kim na tym, że jego funkcjonalnie 
zróżnicowane części współdziałają 
ze sobą, przyczyniając się w efekcie 
do powodzenia całości oraz że jest 
to ciąg skoordynowanych działań 
mających na celu wzmocnienie albo 
przynajmniej stabilizację rynkowej 
pozycji firmy.

W  RAFAKO ten ciąg skoordyno-
wanych działań obejmuje każdy 
obszar naszego przedsiębiorstwa, 
w tym także Dział Zakupów. Wszyst-
kie nasze działania koncentrują się 
na jednym, najważniejszym celu: 
oferowaniu produktów, które będą 
atrakcyjne dla klienta. Dlatego też, 
jako odpowiedzialny partner bizne-
sowy, nasza firma stosuje strategię 
społecznej odpowiedzialności oraz 
kryteria ekologiczne i  społeczne 
również w polityce zakupowej firmy. 
W  związku z  tym podwykonawcy 

i poddostawcy naszej firmy zobowią-
zani są do poszanowania przepisów 
ochrony środowiska oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy, dodatko-
wo są weryfikowani pod kątem zgod-
ności działalności ze standardami 
RAFAKO, szczególnie w zakresie ja-
kości i bezpieczeństwa prac, a także 
klauzul etycznych. W trakcie trwania 
współpracy prowadzony jest stały 
monitoring ich pracy, a raz w roku 
odbywa się ocena podsumowująca. 
Ze względu na ryzyka, takie jak niska 
jakość wykonanych prac lub dostaw 
czy opóźnienia, u podwykonawców 
prowadzone są również audyty.

Jakość, BHP i ochrona środowiska 
w strategii działań zakupowych

Jakość zarządzania współczesną organizacją jest zdeterminowana przez umiejętność 
spojrzenia na organizację oraz kluczowe procesy w niej zachodzące w sposób integralny. Jakość 

zarządzania marketingiem, logistyką, zakupami, finansami, produkcją, jakością, zasobami 
ludzkimi itd. jest tak naprawdę określona poprzez jakość wzajemnej integracji.

Tekst: Katarzyna Kaleta, dyrektor Biura Dostaw i Usług Kompletacyjnych, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.; Małgorzata Wiśniewska, Fundacja RAFAKO

Kwestie środowiskowe stanowią element 
szerszej koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
który jest nieodłączną częścią modelu 
biznesowego naszej firmy, a także częścią 
strategii rozwoju i tworzenia wartości. 
Bardzo ważne dla nas jest, aby usprawniać 
gospodarowanie zasobami i efektywność 
środowiskową w łańcuchu dostaw, wspierając 
bezpieczne dla środowiska towary i usługi.
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Standardy jakościowe dla na-
szych dostawców ujęte w umowach 
z nimi zawieranych opracowano na 
podstawie zasad zamieszczonych 
w normie ISO 9001. Przede wszyst-
kim zobowiązują one dostawców 
do zdecydowanego skoncentrowa-
nia się na potrzebach klientów, sta-
łego doskonalenia oraz wdrożenia 
systemów zarządzania jakością 
w oparciu o właściwą analizę ryzyka 
i ukierunkowanie na procesy. Firma 
RAFAKO wywiera ponadto szczegól-
ny nacisk na dostawców, aby w spo-
sób aktywny zapewniali oni wyso-

kiej jakości niezawodne, skuteczne 
i  kontrolowane procesy w  swoich 
zakładach, dbając o zgodność z wy-
mogami naszych specyfikacji.

Kwestie środowiskowe stanowią 
element szerszej koncepcji zrów-
noważonego rozwoju, który jest 
nieodłączną częścią modelu bizne-
sowego naszej firmy, a także częścią 
strategii rozwoju i tworzenia warto-
ści. Bardzo ważne dla nas jest, aby 
usprawniać gospodarowanie zaso-
bami i efektywność środowiskową 
w  łańcuchu dostaw, wspierając 
bezpieczne dla środowiska towary 
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Zintegrowany System 
Zarządzania w RAFAKO 
to system, w którym spójnie 
funkcjonują wszystkie 
podsystemy, a naszym 
podstawowym celem budowy 
ZSZ jest dążenie do 
doskonalenia wszystkich 
procesów i obszarów.
Katarzyna Kaleta

i usługi. W odniesieniu do systemów 
zarządzania środowiskowego nasze 
standardy dla dostawców opierają 
się na zasadach określonych w nor-
mie ISO 14001.

Od dostawców naszej firmy ocze-
kuje się również, że będą zawsze 
postępować w  sposób przyjazny 
dla środowiska i  przestrzegać lo-
kalnych oraz międzynarodowych 
przepisów prawa. RAFAKO zobowią-
zuje swoich dostawców, aby stale 
czynili postępy w zakresie ochrony 
przyrody oraz zmniejszali ilość za-
nieczyszczeń i negatywny wpływ na 
środowisko.

Jeśli chodzi natomiast o bezpie-
czeństwo i  higienę pracy, to nasi 
dostawcy zobowiązani są do pod-

jęcia odpowiednich kroków, aby 
wszystkim pracownikom zapewnić 
bezpieczne i  higieniczne środowi-
sko pracy. Powinni oni dysponować 
udokumentowanym systemem za-
rządzania bezpieczeństwem i  hi-
gieną, który pozwala stale moni-
torować i usprawniać środowisko 
pracy. Zaleca się, aby był on zgodny 
z normą PN-N-18001 lub z jej odpo-
wiednikami.

RAFAKO dysponuje Bazą Uzna-
nych Dostawców. Wszyscy dostaw-
cy, którzy mają wpływ na nasz 
produkt finalny, przechodzą pro-
cedurę uznania i są wprowadzani 
do Bazy. Na ten moment w Bazie 
mamy ok. 1600 uznanych dostaw-
ców i wykonawców, z czego w roku 
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2018 oceniliśmy za współpracę 
w  roku poprzednim ponad 400 
firm. Ocena za rok 2018, zgodnie 
z obowiązującą w firmie Instruk-
cją Oceny Dostawców, przeprowa-
dzona zostanie do końca kwietnia 
b.r. Kryteria oceny dostawców to: 
ocena jakościowa, handlowa, śro-
dowiskowa i BHP. Oczekuje się, że 
w razie stwierdzenia jakiejkolwiek 
niezgodności, ustalone i przepro-
wadzone zostaną odpowiednie 
działania naprawcze. Oczekiwa-
nia w zakresie zgodności ujęte są 
w  odpowiedni sposób w  naszych 
umowach podwykonawczych.

Jakość, BHP i  ochrona środo-
wiska to aspekty bardzo ważne 
w  każdym obszarze funkcjono-
wania naszego przedsiębiorstwa, 

RAFAKO dysponuje 
Bazą Uznanych 
Dostawców. Wszyscy 
dostawcy, którzy mają 
wpływ na nasz produkt 
finalny, przechodzą 
procedurę uznania i są 
wprowadzani do Bazy. 
Na ten moment w Bazie 
mamy ok. 1600 uznanych 
dostawców i wykonawców, 
z czego w roku 2018 
oceniliśmy za współpracę 
w roku poprzednim ponad 
400 firm.

dlatego też kładziemy bardzo 
duży nacisk na te aspekty również 
w Dziale Zakupów, przenosząc jak 
najwięcej wymagań na naszych 
poddostawców i podwykonawców. 
Doświadczenia nauczyły nas, że 
kompleksowa i rzetelna ocena do-
stawców umożliwia szybką reakcję 
w przypadku pogorszenia jakości, 
obniża ryzyko niedostarczenia ma-
teriału/usługi i pozwala na lepsze 
wsparcie klienta biznesowego dzię-
ki feedbackowi. Wymaga to jednak 
całościowego i  wielowymiarowe-
go działania, m.in. monitorowa-
nia takich wskaźników jak wyniki 
finansowe kontrahentów, co też jest 
przez nas praktykowane, oraz ści-
słej współpracy pomiędzy wieloma 
obszarami naszej firmy.

Wojciech Byczkowski, dyrektor pionu zakupów, 
transportu i administracji, RAFAKO S.A.
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Specyfika prac serwisowych nieco 
odbiega od charakteru robót pod-
czas realizacji inwestycji, w związku 
z czym na jakość mają wpływ inne 
czynniki i są to przede wszystkim:
• bezzwłoczne reagowanie na 

zgłoszenia awarii, które niejed-
nokrotnie mają wpływ na prace 
większej części instalacji, co może 
skutkować dalszymi niekorzyst-
nymi konsekwencjami po stronie 
klienta,

• skuteczne realizowanie zgłoszeń 
reklamacyjnych,

• szybkie i  terminowe usuwanie 
awarii,

• zapobieganie występowaniu po-
wtarzających się usterek poprzez 
analizę przyczyn stwierdzanych 
wad zaistniałych w trakcie pro-
wadzenia obsługi gwarancyjnej,

• bieżące i rzetelne informowanie 
klienta o stanie/etapie realizacji 
zgłoszenia gwarancyjnego,

• sposób postepowania przy usu-
waniu awarii uzgodniony z klien-

Jakość w serwisie gwarancyjnym
RAFAKO Engineering, świadcząc usługi obsługi gwarancyjnej, będąc tym 
samym przedstawicielem gwaranta, obligatoryjnie stara się utrzymać te 
same standardy jakościowe, które wypracowała Grupa Kapitałowa PBG.

Tekst: Mariusz Przybylski, dyrektor pionu serwisu oil and gas, RAFAKO Engineering 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO Engineering

Musimy stawiać na własny 
rozwój oraz podnoszenie 
kwalifikacji pracowników 
w celu osiągnięcia 
niezbędnych kompetencji do 
realizacji powierzonych nam 
zadań.
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Jakość, czyli jedna z podstawowych wartości, 
jaką kierują się Spółki z Grupy Kapitałowej 
PBG przy realizacji inwestycji, jest w mojej 
ocenie spełnieniem oczekiwań klienta. 
Zakończenie budowy i podpisanie protokołu 
odbioru końcowego danego projektu to 
jednak nie koniec kontraktu, a rozpoczęcie 
jego kolejnego etapu, czyli okresu, w którym 
wykonawca bierze odpowiedzialność za 
jakość robót z tytułu udzielonej gwarancji 
wobec inwestora.
Mariusz Przybylski

tem z  uwagi na konieczność 
prowadzenia prac na czynnych 
obiektach.
Spełnienie niektórych oczekiwań 

klientów w ramach realizacji zgło-
szeń reklamacyjnych jest czasami 
trudne przy konieczności dotrzyma-
nia zapisów kontraktowych, które 
określają odpowiedzialność zama-
wiającego i gwaranta. W związku 
z  tym niejednokrotnie musimy 
wspólnie z  klientem wypracować 
rozwiązania satysfakcjonujące obie 
strony.

Aby utrzymać ww. standardy, 
musimy stawiać na własny rozwój 
oraz podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników w  celu osiągnięcia nie-
zbędnych kompetencji do realizacji 
powierzonych nam zadań.

RAFAKO Engineering, świadcząc usługi obsługi 
gwarancyjnej, będąc tym samym przedstawicielem 
gwaranta, obligatoryjnie stara się utrzymać te same 
standardy jakościowe, które wypracowała Grupa 
Kapitałowa PBG.
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JAKOŚĆ
 „Jakość” – to słowo używane jest bardzo często przez wielu ludzi 

w rożnych sytuacjach. Termin ten znany był już w starożytności 
i choć każdy wie, co to słowo oznacza, czasem sprawia nam 

problem podanie definicji. Jakość – jakoś to będzie.

Tekst: Michał Wassel, specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, PBG S.A. 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

przez

na budowie

Zarządzanie
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W starożytności, w IV wieku p.n.e., 
Platon określił jakość terminem 

„pewien stopień doskonałości”. Dzi-
siaj można usłyszeć inne definicje 
jakości: „Jakość to zgodność z wy-
maganiami” (P. B. Crosby); „Prze-
widywalny stopień jednorodności 
i niezawodności przy możliwie ni-
skich kosztach i  dopasowaniu do 
wymagań rynku” (E. W. Deming); 
Zero błędów (P. B. Crosby); Zgodność 
z wymaganiami (K. Ishikawa).

Powyższe definicje łączy ko-
nieczność zgodności z wymagania-
mi. Tymi wymaganiami mogą być 
przepisy, dokumentacja techniczna, 
umowa, SIWZ.

Jak to wygląda w  praktyce na 
budowach? Co możemy zrobić, aby 
zapewnić, że spełnimy wszystkie 
wymogi i  zrealizujemy kontrakt 
w terminie, przy możliwie niskich 
kosztach, zapewniając odpowiednią 
jakość?

W tym celu opracowywany jest 
Plan Zapewnia Jakości (PZJ). Ma on 
określić zamierzony sposób wyko-
nania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantu-
jące wykonanie prac zgodnie z do-
kumentacją projektową. 

Może zawierać, w zależności od 
wymagań klienta, od kilku do kilku-
dziesięciu stron.

Na kontraktach gazowych Pla-
ny Zapewnienia Jakości są bardzo 
mocno rozbudowane. Zawierają 
one między innymi:

• opis systemów ISO wykonawców 
robót,

• organizację wykonywanych ro-
bót w  podanym terminie i  spo-
sobie,

• plan bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia,

• opis odpowiedzialności kluczo-
wych osób,
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Różne definicje terminu „jakość” łączy konieczność zgodności z wymaganiami. Tymi 
wymaganiami mogą być przepisy, dokumentacja techniczna, umowa, SIWZ.  Jak to 
wygląda w praktyce na budowach? Co możemy zrobić, aby zapewnić, że spełnimy 
wszystkie wymogi i zrealizujemy kontrakt w terminie, przy możliwie niskich kosztach, 
zapewniając odpowiednią jakość? W tym celu opracowywany jest Plan Zapewnia Jakości. 

Teren budowy ulega zmianom pod wpływem działania ciężkich 
maszyn i wymaga interwencji po ukończeniu inwestycji
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• procedury i instrukcje prowadze-
nia kontroli i sterowania jakością 
robót,

• sposób komunikacji,
• nadzór nad dokumentami na 

budowie.
Dodatkowo, Plany Zapewnie-

nia Jakości na kontraktach gazo-
wych zawierają wymagania zawar-
te w umowie. Są to miedzy innymi: 
kamienie milowe wraz z termina-
mi ich realizacji, procedury inwe-
stora (takie jak SESP – System Eks-
ploatacji Sieci Przesyłowej), zapisy 
dotyczące gwarancji i ubezpieczeń. 
W dokumencie tym znajdziemy po-
nadto informacje o tym,  jak wyglą-
da między innymi sposób płatno-
ści lub informacje, jak będzie nad-

Plan Zapewnienia Jakości zawiera także Plan Kontroli i Badań, w którym 
znajduje się ponad dwieście wzorów formularzy dotyczących między 
innymi: potwierdzenia wykonanych działań, zatwierdzenia dopuszczenia do 
różnych prac, odbiorów zakończonych etapów robót i innych.
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zorowany podwykonawca oraz jak 
będą realizowane zakupy. Ponadto 
przedstawiony jest sposób rapor-
towania z podanymi, w niektórych 
przypadkach, informacjami o do-
kładnej dacie i godzinie przekaza-
nia raportu.

Plan Zapewnienia Jakości za-
wiera także Plan Kontroli i Badań, 
w którym znajduje się ponad dwie-
ście wzorów formularzy dotyczą-
cych między innymi: potwierdzenia 
wykonanych działań, zatwierdzenia 
dopuszczenia do różnych prac, od-
biorów zakończonych etapów robót 
i innych.

Nadzór nad tak obszernym doku-
mentem nie jest łatwy. Wymaga cza-
su na zapoznanie się ze wszystkimi 

Jakość na kontrakcie 
wymaga od nas również 
spełnienia wymagań 
środowiskowych. W tym 
celu opracowywany jest 
Program Zadań Ochrony 
Środowiska, który zawiera 
wymagania decyzji 
środowiskowych wydanych 
dla danego przedsięwzięcia. 
Dokument ten informuje 
nas, jakie gatunki flory 
i fauny musimy chronić 
na trasie budowanego 
gazociągu oraz w jakim 
stanie mamy pozostawić 
teren po budowie. 

Na zdjęciach fragmenty 
instalacji Kopalni Ropy 

Naftowej i Gazu Lubiatów – 
Międzychód – Grotów  

Na sąsiedniej stronie 
od góry:  teren budowy 

Terminala Gazowego LNG 

Poniżej Podziemny Magazyn 
Gazu w Wierzchowicach 
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zawartymi w nim pismami, a także 
terminowego przestrzegania waż-
ności dopuszczeń do poszczegól-
nych prac.

Jakość na kontrakcie wymaga 
od nas również spełnienia wyma-
gań środowiskowych. W tym celu 
opracowywany jest Program Za-
dań Ochrony Środowiska, który 
zawiera wymagania decyzji środo-
wiskowych wydanych dla danego 
przedsięwzięcia. Dokument ten 
informuje nas, jakie gatunki flory 
i fauny musimy chronić na trasie 
budowanego gazociągu oraz w ja-
kim stanie mamy pozostawić teren 

po budowie. W przypadku koniecz-
ności wycięcia drzew jesteśmy zo-
bowiązani do wykonania nasadzeń 
w  stosunku jeden do pięciu, we 
wskazanym konkretnie miejscu 
i drzew konkretnego gatunku. Na 
terenach, na których występują 
chronione gatunki ptaków, nasze 
działania nie mogą burzyć ich 
miejsc bytowania. W  przypadku 
konieczności ingerencji na takim 
terenie zobowiązani jesteśmy do 
zabezpieczenia zdjętego humusu 
na czas budowy, aby po zakończe-
niu prac przenieść go w to samo 
miejsce w celu przyspieszenia na-
turalnej sukcesji roślin.

Istotny element Planu Zapew-
nienia Jakości stanowi Plan Bezpie-
czeństwa i Ochrony Zdrowia, który 
zawiera między innymi: sposób 
zabezpieczenia inwestycji, opis za-
grożeń występujących podczas reali-
zacji robót, instrukcje bezpiecznego 
wykonywania robót, sposób prze-
chowywania substancji niebezpiecz-
nych. Dokument ten rozszerzony jest 
o dodatkowe wymogi inwestora.

W przypadku konieczności wycięcia drzew jesteśmy 
zobowiązani do wykonania nasadzeń w stosunku 1:5, 
we wskazanym miejscu i gatunku. Na terenach, na 
których występują chronione gatunki ptaków, nasze 
działania nie mogą burzyć ich miejsc bytowania. 
W przypadku konieczności ingerencji na takim terenie 
zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia zdjętego 
humusu na czas budowy, aby po zakończeniu prac 
przenieść go w to samo miejsce w celu przyspieszenia 
naturalnej sukcesji roślin.
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Dla mnie jakość to spełnienie wymagań 
kontraktowych tak, aby klient otrzymał 
produkt spełniający jego oczekiwania 
z prawidłowo złożoną dokumentacją 
powykonawczą.
Michał Wassel

W celu spełnienia wszystkich wy-
magań opisanych w Planie Zapew-
nienia Jakości konieczny jest stały 
nadzór odpowiednich służb oraz 
udział w  szkoleniach wszystkich 
pracowników realizujących dany 
kontrakt. Wówczas „jakość” staje 
się w pełni zgodnością z wymaga-
niami, a nie stwierdzeniem „jakoś 
to będzie”.

Na zdjęciach poniżej: Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach, Budowa 
gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk na odcinku V relacji Goleniów-Płoty 
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Jakoś czy Jakość?
Co oznacza słowo „jakość”? Czy potrafimy zdefiniować to pojęcie, z którym 

mamy do czynienia na co dzień? Czy określenia „jakość” używamy 
świadomie, czy też stosujemy je bez głębszego zastanowienia?

Tekst i zdjęcia: Dariusz Krakowczyk, Szef Kontroli Jakości, RAFAKO S.A.; 
Michał Kondys, kierownik Centralnego Laboratorium, RAFAKO S.A.
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Jakości wraz z  Centralnym Labo-
ratorium. Ich podstawowymi zada-
niami są:
• planowanie i  kontrola jakości 

wyrobu w celu zapewnienia, że 
zostały zaplanowane i spełnione 
wymagania dotyczące jakości 
wyrobu,

• nadzorowanie wyrobu niespeł-
niającego wymagań w  celu za-
pewnienia, że wyrób niezgodny 
z wymaganiami został zidentyfi-
kowany i jest nadzorowany w taki 
sposób, by zapobiec jego nieza-
mierzonemu użyciu czy dostawie.
Kształtowanie jakości to proces 

złożony i za każdym razem trochę 
inny  – wymagania klienta za każ-
dym razem mogą być inne – dlatego 
musi być bardzo dobrze zaplanowa-
ny. Już na etapie weryfikacji oferty 
szczegółowo sprawdza się wszelkie 
aspekty jakościowe i możliwość speł-
nienia wymagań jakościowych wy-
specyfikowanych przez klienta dla 
określonego wyrobu czy świadczo-
nej usługi. Po podpisaniu kontraktu 
i otwarciu projektu opracowuje się 
Plany Zapewnienia Jakości i Plany 

Jakości nie da się 
„wykontrolować”, 
jakość kształtuje się 
nie poprzez same 
czynności kontrolne czy 
badawcze, ale poprzez 
wszelkie działania 
podejmowane na 
każdym etapie realizacji 
zadania. To, czy 
uzyskamy wymaganą 
jakość, zależy od 
właściwego podejścia 
każdego z nas. Dlatego 
też każdy z nas jest 
odpowiedzialny za 
natychmiastową 
reakcję w przypadku 
wykrycia niezgodności.

Można się długo zastanawiać jak 
w  najprostszy, a  zarazem wyczer-
pujący sposób zdefiniować znacze-
nie słowa „jakość”. W kilku słowach 
można scharakteryzować jakość 
jako miarę spełnienia wymagań dla 
wyrobu czy usługi.

Kluczowym celem działań po-
dejmowanych przez Spółki Grupy 
PBG jest zapewnienie najwyższej 
jakości wyrobów i usług, spełnienie 
wymagań klienta oraz podejmowa-
nie działań, by wykraczać poza jego 
oczekiwania. Cel ten realizowany 
jest między innymi poprzez pełne 
zaangażowanie wszystkich pracow-
ników w działania projakościowe.

Niespełnienie wymagań  – nie-
zgodności są tym, czemu chcemy 
przeciwdziałać, czego chcielibyśmy 
uniknąć, a przynajmniej dążyć do 
zminimalizowania ich ilości. Ze 
względu jednak na charakter pro-
dukcji, stosowane specjalne procesy 
wytwarzania, które należą do trud-
nych (spawanie, obróbka cieplna, 
obróbka plastyczna itp.) musimy 
mieć na względzie, że są one nieod-
łączną częścią procesu wytwarza-
nia. Jakość formuje każdy uczestnik 
procesu w obszarze wykonywanych 
przez siebie zadań. Jakości nie da 
się „wykontrolować”, jakość kształ-
tuje się nie poprzez same czynności 
kontrolne czy badawcze, ale poprzez 
wszelkie działania podejmowane na 
każdym etapie realizacji zadania. To, 
czy uzyskamy wymaganą jakość, za-
leży od właściwego podejścia każde-
go z nas. Dlatego też każdy z nas jest 
odpowiedzialny za natychmiastową 
reakcję w przypadku wykrycia nie-
zgodności.

Nad kontrolą jakości produk-
cji w  Zakładzie Produkcji Kotłów 
w  RAFAKO czuwa Biuro Kontroli 
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wytwarzania: cięcia, obróbki skra-
waniem, spawania, przeróbki pla-
stycznej, na malowaniu kończąc. 
Cechuje ich odporność na nega-
tywne czynniki psychiczne i presję 
z zewnątrz.

Mając na uwadze charakter pra-
cy wytwarzanych urządzeń oraz 
niebezpieczeństwo następstw złej 
jakości, musimy już na najwcześ-
niejszych etapach produkcji podej-
mować działania na rzecz ich bez-
piecznej i bezawaryjnej pracy.

Jednym ze środków, dzięki którym 
możemy potwierdzić odpowiedni po-
ziom jakości bądź, w razie koniecz-
ności, nie dopuścić danego elementu 
do dalszej produkcji czy też  wysyłki, 
są różnego rodzaju badania, które 
przeprowadzane są przez Centralne 
Laboratorium. Ich celem jest spraw-
dzenie własności badanego elemen-
tu i porównanie ich z wymaganiami 
określonymi przez normy, specyfi-
kacje czy przepisy wykonawcze. Ba-
dania te realizowane są na różnych 
etapach, począwszy od  przyjęcia 
materiału na  magazyn, poprzez 
badania spoin, a  skończywszy na 
sprawdzeniu jakości wykonania 
powłok antykorozyjnych.

Badania wykonywane w RAFAKO 
ogólnie można podzielić na  dwie 
grupy: badania nieniszczące, czę-
sto określane skrótem NDT (z ang. 
NDT – Nondestructive Testing) oraz 
badania niszczące. Badania nienisz-
czące, jak sama nazwa wskazuje, to 
grupa badań, które nie wpływają 
na własności użytkowe badanego 
elementu. Podstawowymi badania-
mi nieniszczącymi prowadzonymi 
na wydziałach produkcyjnych są 
badania magnetyczno-proszkowe 
(MT), badania penetracyjne (PT), 
badania radiograficzne (RT), bada-

Kontroli i Badań. Na etapie tworze-
nia dokumentacji projektowej Plany 
Spawania i Badań trafiają do dzia-
łów kontroli jakości celem wypełnie-
nia pod kątem rodzaju i zakresu ba-
dań nieniszczących oraz instrukcji 
badań nieniszczących.

Materiały potrzebne do realizacji 
projektu są szczegółowo sprawdza-
ne przez inspektorów magazynowej 
kontroli jakości na zgodność z zamó-
wieniem za każdym razem przed ich 
wydaniem na produkcję.

W trakcie wytwarzania na war-
sztatach produkcyjnych kontrolą 
międzyoperacyjną i  końcową zaj-
mują się inspektorzy Zespołu Wy-
działowej Kontroli Jakości, którzy 
dokonują odbiorów międzyopera-
cyjnych i końcowych. Nadzorem nad 
jakością i opracowaniem końcowej 
dokumentacji jakościowej, będącej 
nieodzowną częścią wytwarzanych 
produktów, zajmuje się Zespół Wy-
działowej Kontroli Jakości.

Kluczową rolę w osiągnięciu wy-
maganego poziomu jakości odgry-
wają pracownicy Kontroli Jakości. 

Inspektorzy Kontroli Jakości pra-
cujący w RAFAKO to osoby o bardzo 
szerokiej wiedzy fachowej, nie tylko 
teoretycznej, ale przede wszystkim 
praktycznej z  zakresu technologii 

W trakcie wytwarzania 
na warsztatach 
produkcyjnych kontrolą 
międzyoperacyjną 
i końcową zajmują się 
inspektorzy Zespołu 
Wydziałowej Kontroli 
Jakości, którzy 
dokonują odbiorów 
międzyoperacyjnych 
i końcowych. 
Nadzorem nad jakością 
i opracowaniem końcowej 
dokumentacji jakościowej, 
będącej nieodzowną 
częścią wytwarzanych 
produktów, zajmuje się 
Zespół Wydziałowej 
Kontroli Jakości.
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nia ultradźwiękowe (UT) i badania 
wizualne (VT).

Do wykonania badań niszczą-
cych wymagane jest przygotowa-
nie specjalnych próbek pobieranych 
z  materiału, z  którego wykonany 
jest element bądź też bezpośred-
nio z samego elementu. Dzięki tym 
badaniom możemy uzyskać mię-
dzy innymi informacje o własnoś-
ciach materiałowych lub określić 
mikrostrukturę krystalograficzną 
materiału.

Wszystkie badania przeprowa-
dzane są zgodnie z wymaganiami 
norm i przepisów. Mogą to być nor-
my międzynarodowe, europejskie, 
krajowe, wewnętrzne procedury 
badawcze lub specjalne instrukcje 
w  przypadku badań niestandar-
dowych, nieopisanych w normach 
przedmiotowych.

Pomimo że normy przedmiotowe 
szczegółowo opisują sposób postę-
powania przy przeprowadzaniu da-
nego badania, kluczową rolę w ca-
łym procesie badawczym zawsze 
odgrywa kompetentny personel.

Większość badań wykonywanych 
jest przez pracowników Kontroli 
Magazynowej, Kontroli Wydziało-
wej i  Centralnego Laboratorium. 
Inspektorzy Kontroli Magazynowej 
i Kontroli Wydziałowej przeprowa-
dzają badania wizualne, natomiast 
Inspektorzy Badań Nieniszczących/ 
Niszczących zatrudnieni w Central-
nym Laboratorium prowadzą bada-
nia wymagające zaawansowanych 
urządzeń i specjalistycznych środ-
ków chemicznych. Wstępne badania 
wizualne, jak i badania wykonywa-
ne przez Inspektorów Centralnego 
Laboratorium, są równie ważne, 

Mając na uwadze charakter pracy wytwarzanych urządzeń 
oraz niebezpieczeństwo następstw złej jakości, musimy 
już na najwcześniejszych etapach produkcji podejmować 
działania na rzecz ich bezpiecznej i bezawaryjnej pracy.
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a  poprawne ich przeprowadzenie 
zapewnia wymagany poziom jakości 
wytwarzanych elementów.

Centralne Laboratorium dyspo-
nuje specjalistycznym sprzętem kon-
trolno-pomiarowym, który jest wy-
korzystywany na co dzień przy wy-
konywaniu czynności kontrolnych. 
Są to urządzenia wykorzystywane 
do badań wizualnych, poczynając 
od boroskopów, kończąc na wysoce 
wyspecjalizowanych wideoendo-
skopach umożliwiających kontrolę 
złączy spawanych w miejscach trud-
nodostępnych. Spektrometry będące 
w naszym posiadaniu pozwalają na 
łatwą identyfikację zastosowanych 
materiałów zarówno podstawowych, 
jak i  dodatkowych do spawania. 
W  naszym posiadaniu są urządze-
nia do badań magnetyczno-proszko-
wych metodą czarno-białą i fluore-
scencyjną, defektoskopy ultradźwię-
kowe do badań ultradźwiękowych, 
grubościomierze ultradźwiękowe, 
urządzenia przenośne i stacjonarne 
do badań RT, urządzenia do pomia-
rów zawartości ferrytu, chropowa-
tościomierze, niwelatory służące do 
kontroli wymiarowej i inne, których 
nie sposób wymienić.

Do badań niszczących wykorzy-
stywane są maszyny wytrzymałoś-
ciowe służące do przeprowadzenia 
prób zginania, rozciągania w zada-
nej temperaturze oraz udarności. 

Innymi urządzeniami będącymi 
na wyposażeniu Centralnego Labo-
ratorium są mikroskopy do badań 
metalograficznych oraz twardościo-
mierze do badań twardości.

Wszystkie urządzenia pomiarowe 
są nadzorowane i regularnie wzor-
cowane w Izbie Pomiarów RAFAKO 
lub w zewnętrznych instytucjach, co 
zapewnia spełnienie wymagań okre-
ślonych przez stosowne przepisy.

Aby osiągnąć i utrzymać wyso-
ki stopień kompetencji personelu 
prowadzącego badania, podejmo-
wane są różne działania. Wszyscy 
pracownicy dokonujący oględzin 
wizualnych biorą udział w regular-
nie organizowanych wewnętrznych 
szkoleniach dotyczących prowadze-
nia tego rodzaju badań oraz zwią-
zanych z  nimi aktualnych norm 
i przepisów. Osoby wykonujące ba-
dania nieniszczące, przykładowo 
MT, PT, RT lub UT, zgodnie z  naj-
częściej stosowanymi przepisami 

Jakość to ludzie i ich doświadczenie. 
Jakość to zaangażowanie 
i poświęcony czas. Jakość to 
wspólny cel i wzajemne zaufanie.
Michał Kondys

Centralne Laboratorium 
dysponuje specjalistycznym 
sprzętem kontrolno- 
-pomiarowym, który jest 
wykorzystywany na co 
dzień przy wykonywaniu 
czynności kontrolnych. 
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Grupę PBG jest gwarantowana  

m.in. poprzez:

wykonawczymi, muszą posiadać 
certyfikaty spełniające wymaga-
nia normy EN ISO 9712 wystawione 
przez zewnętrzną jednostkę certy-
fikującą. 

Utrzymanie zdobytego certyfi-
katu w  danej metodzie wiąże się 
z  jego odnawianiem po 5 latach 
od momentu pierwszej certyfikacji. 
Proces ten polega na udowodnieniu 
ciągłości pracy w  danej metodzie 
badawczej. Z kolei co 10 lat osoba 
certyfikowana musi zdać egzamin 
recertyfikacyjny. Pracownicy wyko-
nujący badania niszczące są nato-
miast kierowani na specjalistyczne 
kursy związane z konkretnymi me-
todami badawczymi.

W celu spełnienia wymagań doty-
czących jakości produktu konieczne 
jest ciągłe doskonalenie personelu. 
Wymuszają to między innymi normy 
określające wymagane kwalifikacje 
personelu, zmieniające się przepisy, 
czy nietypowe, dodatkowe wymaga-
nia klienta. Wiele osób z własnej ini-
cjatywy podnosi swoje kwalifikacje 
zawodowe.

Ze względu na koszty, jakie niesie 
za sobą usuwanie skutków, niezgod-
ność powinna być wykryta możliwie 
na najwcześniejszym etapie wytwa-
rzania elementów, a już na pewno 
przed wysyłką elementów. Niestety 
zdarzają się przypadki, kiedy nie-
zgodność, pomimo wszelkich podej-
mowanych działań, zostaje ujawnio-
na na miejscu montażu. Nawet jed-
nak wtedy podejmujemy stosowne 
działania, by poprzez naprawę czy 
wymianę zagwarantować najwyż-
szą jakość produktów.

W celu monitorowania osiągnię-
tej jakości oraz doskonalenia przy-
szłych działań stosujemy wskaźniki 
jakościowe, na podstawie których 

• jasno określone cele, które są na bieżąco realizowane, 
monitorowane i sprawdzane,

• efektywnie działający Zintegrowany System Zarządzania 
(procesy, procedury, instrukcje),

• wyszkolony personel, świadomy założonych celów i zadań,

• monitorowanie i regularną ocenę dostawców towarów 
i usług,

• stałą współpracę z klientem oraz jednostkami dozorowymi,

• kontrolę wstępną, międzyoperacyjną i końcową,

• badania niszczące i nieniszczące wykonywane przez 
Centralne Laboratorium.

Przyszłość to nasz klient zadowolony 
z dostarczanych przez nas towarów, 
który będzie do nas chętnie wracał, 
czując się bezpiecznie, lokując u nas 
kolejne zamówienia. Dlatego też każdy 
z nas powinien mieć głęboko zakorzenione 
to, że jakość przez nas wypracowana jest 
gwarancją naszej wspólnej przyszłości.
Dariusz Krakowczyk

można śledzić aktualne trendy. 
W RAFAKO stosujemy trzy wskaźni-
ki, na podstawie których monitoruje 
się:
• efektywność procesu planowania 

i kontroli jakości,
• poziom nakładów na jakość,
• wykrywalność wewnętrzną wad.

Roczna i półroczna analiza kosz-
tów jakości powiązana z  analizą 
przyczynowo-skutkową daje peł-

ny obraz sytuacji i, jeśli konieczne, 
umożliwia podjęcie wymaganych 
działań mających na celu dalsze 
doskonalenie i poprawę jakości.

Mamy nadzieję, że w tych kilku 
słowach udało nam się przekonać do 
tego, co najważniejsze dla RAFAKO 
Grupa PBG – naszej wspólnej przy-
szłości  – która jest kształtowana 
i nierozerwalnie związana z jakością 
oferowanych produktów. 
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Definicji słowa jakość każdy z nas 
zapewne mógłby wymienić kilka 
i każda będzie dobra, niemniej jed-
nak zachęcam wszystkich do za-
pomnienia standardowych regułek 
i próby odpowiedzenia sobie same-
mu, co to jest takiego jakość w tym, 
czym się indywidualnie zajmuje i za 
co odpowiada.

Osobiście, z perspektywy ostatnich 
lat, w których staram się wraz z ca-
łym zespołem zbudować pozycję na 
rynku zakładu produkcyjnego, który 
nie będzie narzekał na brak pracy, do 
którego klienci będą chcieli wrócić, 
mogę jednoznacznie stwierdzić, że 
jakość dla mnie z pozycji zarządczej, 
gdzie odpowiadam za kilka procesów, 
to zdecydowanie kultura, a co za tym 
idzie – wizerunek firmy.

Skupiliśmy się w  zakładzie na 
promowaniu naszej kultury, marki, 
tak by klientowi to kojarzyło się z ja-
kością, i to taką, jakiej oczekuje. Ta 
kultura to nic innego jak wszystkie 
działania życia codziennego każde-
go pracownika organizacji zgodne 
z wymaganymi normami, standar-
dami, w tym uwzględniające wpływ 
na środowisko.

KULTURA  
TO JAKOŚĆ

Zarządzanie przez jakość w Zakładzie 
Produkcji Kotłów (ZPK).

Tekst: Grzegorz Brożek, dyrektor zarządzający, 
Zakład Produkcji Kotłów, RAFAKO S.A. 

Zdjęcie: Archiwum Zakładu Produkcji Kotłów 
RAFAKO S.A.

Skupiliśmy się w zakładzie na 
promowaniu naszej kultury, 
marki, tak by klientowi to 
kojarzyło się z jakością, i to taką, 
jakiej oczekuje.
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Przeczytałem kiedyś takie twierdzenie: „wczorajsze duże 
osiągnięcie musi stać się dzisiejszym minimum, a wczorajsza 
doskonałość dzisiejszą codziennością”. Na tym według mnie 
polega jakość.
Grzegorz Brożek
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W  dobie wyczerpujących się zaso-
bów naturalnych i  postępującej 
urbanizacji  gospodarka o obiegu 
zamkniętym (GOZ) stanowi jedyny 
możliwy kierunek zrównoważonego 
rozwoju świata.

Gospodarka o  obiegu zamknię-
tym (ang.  Circular Economy) po-
lega na zamknięciu cyklu życia 
produktu, czyli przejściu z modelu 
gospodarki linearnej (pozyskanie 
surowca  – produkcja  – użytkowa-
nie – usunięcie odpadu) na model 
cyrkulacyjny (produkcja  – użytko-
wanie – wykorzystanie odpadu w ko-
lejnym cyklu produkcyjnym). Istotą 
tego podejścia jest wykorzystanie 
odpadów powstałych w cyklu życia 
produktu i  tym samym ogranicze-
nie zużycia surowców, zmniejszenie 
ilości składowanych odpadów oraz 
zwiększenie strumienia odpadów 
wykorzystywanych w  ramach od-
zysku i recyklingu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Dewastacja środowiska postępuje niezmiernie szybko. Naturalne zasoby Ziemi kurczą 

się i istnieje niebezpieczeństwo ich wyczerpania. Dlatego bardzo ważne jest, by 
wykorzystywanie zasobów zaczęło odbywać się mądrze i w oparciu o nowy model gospodarki, 

który zapewni zaspokojenie ludzkich potrzeb, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

Tekst: Gabriela Krawiec, specjalista ds. ochrony środowiska, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Katarzyna Miłkowska

Hydrocyklon gipsu – element instalacji odzy-
skiwania gipsu w Elektrowni Jaworzno

MODEL LINEARNY GOSPODARKI

ZASOBY

POZYSKANIE 
SUROWCA

PRODUKCJA
I UŻYTKOWANIE

USUNIĘCIE 
ODPADU

ODPADY
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Polska w pełni popiera ideę trans-
formacji w  kierunku tego modelu 
gospodarki. Podczas Konferencji 
Klimatycznej COP24 w Katowicach 
w 2018 r. minister przedsiębiorczo-
ści i technologii Jadwiga Emilewicz 
zaprezentowała „Mapę drogową 
transformacji w  kierunku gospo-
darki o obiegu zamkniętym”. Rezul-
tatem GOZ ma być istotne zwiększe-
nie odzysku i recyklingu odpadów 
przy jednoczesnym zmniejszeniu 
ilości śmieci, jakie mają trafić na 
wysypiska.

W Polsce ponad połowa odpadów 
(53%) składowana jest na wysypi-
skach, a tylko 26% poddawane jest 
recyklingowi. Poziom recyklingu 
się poprawia, ale to ciągle za mało. 
Powyższe proporcje powinny być 
odwrócone, bo zgodnie z prawem 
unijnym do 2020  r. będziemy mu-
sieli osiągnąć 50% poziom recyklin-
gu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła.

Przejście do GOZ to wielkie wy-
zwanie i  potrzeba czasu, aby ten 
model został wdrożony w  Polsce. 
Ale od idei gospodarki o obiegu za-
mkniętym nie ma odwrotu. Zanim 
te rozwiązania zaczną być realnie 
wdrażane w skali kraju, my może-
my już dziś wprowadzać elementy 
tej gospodarki w  pracy i  życiu co-
dziennym. Mamy wiele przykładów 
świadczących o tym, że to dzieje się 
od lat w Spółkach Grupy PBG. 

Wiele działań prowadzonych 
w  spółkach już teraz wpisuje się 
w  realizację zasad gospodarki 
o  obiegu zamkniętym. O  naszym 
odpowiedzialnym podejściu do 
ochrony środowiska świadczy 
np. wdrożenie Systemu Zarządzania 
Środowiskowego wg. ISO 14001: 2015, 
który jest narzędziem do osiągania 
coraz lepszych wyników w zakresie 

W Polsce ponad połowa 
odpadów (53%) 
składowana jest na 
wysypiskach, a tylko 
26% poddawane jest 
recyklingowi. Poziom 
recyklingu się poprawia, 
ale to ciągle za mało. 
Powyższe proporcje 
powinny być odwrócone, 
bo zgodnie z prawem 
unijnym do 2020 r. 
będziemy musieli osiągnąć 
50% poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła.
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Jakość w ochronie środowiska to 
pozytywne zachowania, postawa 
i zaangażowanie w zapobieganiu 
szkodom w otoczeniu.
Gabriela Krawiec

ograniczania szkodliwego wpływu 
działalności na środowisko.

W  RAFAKO w  Raciborzu dodat-
kowo został wdrożony system eko-
zarządzania i audytu EMAS. EMAS 
to unijny instrument ochrony śro-
dowiska i narzędzie do wdrożenia 
bardziej wymagających zasad 
polityki ekologicznej i surowcowej. 
Wdrażając systemy zarządzania śro-
dowiskiem, RAFAKO podjęło ważny 
krok w kierunku gospodarki o obie-
gu zamkniętym. Uczestnicząc w sy-
stemach i realizując ich wymagania, 
wpisujemy się w europejski i ogól-
noświatowy trend poszanowania 
zasobów naturalnych, efektywnego 
zarządzania zasobami i racjonalną 
gospodarką odpadami.

Ważnym elementem GOZ jest 
recykling odpadów. Dla przykładu 
zmniejszenie emisji odpadów oraz 
ich segregacja jest jednym z  pod-
stawowych celów Polityki Zinte-
growanego Systemu Zarządzania 
RAFAKO. Prowadzone są działania 
wzmacniające system selektywne-

go zbierania odpadów. W każdym 
z budynków biurowych i na halach 
produkcyjnych istnieją punkty zbie-
rania posegregowanych odpadów, 
które następnie przekazywane są 
uprawnionym firmom do recyklingu. 
Prowadzone są cykliczne szkolenia, 
kształtujące odpowiedzialność śro-
dowiskową pracowników. Dzięki nim 
jesteśmy bardziej świadomi tego, że 
naszą rolą jest, by u podstaw, a więc 
w domu, pracy, na wakacjach, stoso-
wać zasady segregacji. 

Poprawna segregacja i recykling 
odpadów, czyli powtórne ich wyko-
rzystanie, to klucz do rozwiązania 
problemu, jakim jest wyrzucanie na 
składowiska odpadów, które mogą 
być źródłem cennych surowców. 
Prowadząc segregację odpadów, 
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przyczyniamy się do propagowa-
nia idei zapobiegania powstawaniu 
odpadów i wspierania recyklingu, 
a przez to do ograniczenia zużycia 
surowców oraz energii elektrycz-
nej i cieplnej, a także zmniejszania 
szkodliwego wpływu na środowisko. 
Wszystkie te działania stanowią 
podstawy do prowadzenia gospo-
darki o obiegu zamkniętym w Gru-
pie PBG.

Poprawna segregacja i recykling odpadów, 
czyli powtórne ich wykorzystanie, to klucz do 
rozwiązania problemu, jakim jest wyrzucanie na 
składowiska odpadów, które mogą być źródłem 
cennych surowców. Prowadząc segregację odpadów, 
przyczyniamy się do propagowania idei zapobiegania 
powstawaniu odpadów i wspierania recyklingu, 
a przez to do ograniczenia zużycia surowców oraz 
energii elektrycznej i cieplnej, a także zmniejszania 
szkodliwego wpływu na środowisko

Filtr taśmowy – element instalacji odzyski-
wania gipsu w Elektrowni Jaworzno
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W  TROSCE 
O ŚRODOWISKO

Nasze działania na rzecz realizacji idei modelu gospodarki w obiegu zamkniętym.

Tekst: Agnieszka Piaskowska, koordynator ds. gospodarki i remontów budowlanych, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

Środowisko naturalne powinno być dla ludzi 
inspiracją, której rozwiązania przenieść mo-
żemy do wielu dziedzin życia. Zrównoważony 
rozwój firmy można porównać do wzrastają-
cego drzewa, które do swego wzrostu potrze-
buje składników z otaczającego środowiska. 
Korzysta jednak z dobrodziejstw środowiska 
na tyle subtelnie, by efektem swojego rozwoju 
wyrównać zaczerpnięte korzyści.

Działania pracowników
U  podstaw zrównoważonego rozwoju leży 
działanie jednostki. Dla wielu pracowników 
naszej firmy dbałość o środowisko jest waż-
nym elementem dnia codziennego. Wielu na-
szych pracowników przemieszcza się pieszo 
lub rowerami, nie przyczyniając się do tak 
głośno dyskutowanego pogarszania jakości 

powietrza. Ta dbałość przejawia się również 
w codziennej starannej segregacji odpadów 
czy rozważnym korzystaniu z paliw do ogrze-
wania domów. 

Zakupy, które robimy niemalże każdego 
dnia, również są sprawdzianem, czy dbamy 
o otaczające nas środowisko. W Raciborzu, 
zwanym często zieloną ostoją śląska, na uli-
cach często możemy dostrzec osoby niosące 
zakupy w  torbach wielokrotnego użytku, 
a wcześniej z rozsądkiem wkładających do 
koszyka towary, tak by jedzenia nie marno-
wać. To właśnie my, pracownicy Grupy PBG 
świadomi wartości otaczającego nas świata.

Działania firmy
W spółkach Grupy PBG z każdym kolejnym 
rokiem wzrasta świadomość korzyści, jakie 
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niesie za sobą właściwa segregacja odpadów. 
Odpady segregowane są staranniej, co wielo-
krotnie daje możliwości nadania im nowego 
życia w procesie recyklingu. Segregacja od-
padów makulatury, tworzyw sztucznych czy 
szkła od pozostałych odpadów komunalnych 
weszła w krew naszym pracownikom i dzieje 
się niemal automatycznie, co potwierdzają 
zwiększające się ilości oddawanych odpadów 
segregowanych naprzeciw zmniejszającej się 
masie oddawanych zmieszanych odpadów ko-
munalnych. W 2018 roku w RAFAKO 24% od-
padów komunalnych stanowiły odpady segre-
gowane, dla porównania w roku 2017 było to 
20%, a w roku 2016 – zaledwie 16%.

Do gospodarczego wykorzystania przeka-
zujemy również odpady poprodukcyjne. Dla 
przykładu żużel, odpad powstały w zakładowej 
kotłowni RAFAKO, zagospodarowywany jest 

Segregacja odpadów makulatury, tworzyw 
sztucznych czy szkła od pozostałych 
odpadów komunalnych weszła w krew 
pracownikom RAFAKO i dzieje się 
niemal automatycznie, co potwierdzają 
zwiększające się ilości oddawanych 
odpadów segregowanych naprzeciw 
zmniejszającej się masie oddawanych 
zmieszanych odpadów komunalnych. 
W 2018 roku, w RAFAKO, 24% odpadów 
komunalnych stanowiły odpady 
segregowane, dla porównania w roku 2017 
było to 20%, a w roku 2016 – zaledwie 16%.
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do wykonywania warstwy izolacyjnej na skła-
dowisku odpadów w procesie przetwarzania 
R5. Złom stalowy oddawany jest przez pośred-
ników do huty, gdzie poddawany jest obróbce 
termicznej w celu nadania mu nowego życia. 
Odpady olejów przepracowanych również 
poddawane są regeneracji przez firmę, z którą 
od lat współpracujemy. Podobnie odzyskowi 
poddawane są zużyte urządzenia elektro-
niczne. W sumie z 2255,162 Mg wytworzonych 
w 2018 roku odpadów innych niż komunalne 
2096,913  Mg poddanych zostało odzyskowi 
przez wyspecjalizowane firmy, z którymi pro-
wadzimy umowy.

Angażujemy się również w akcję „Ciuch 
w ruch”, dzięki której ubrania niechciane już 
przez naszych pracowników przekazywane są 
nowym właścicielom z korzyścią zarówno dla 
nich, jak i dla środowiska naturalnego.

Wielokrotnie RAFAKO wspomagało również 
ogólnopolską inicjatywę „Sprzątanie Świata”, 
przekazując jednostkom gminnym i  powia-
towym niezbędne worki czy rękawice. Wspie-
rając tę akcję, dokładamy naszą cegiełkę do 

CZY WIESZ, ŻE…
Jedna dorosła sosna produkuje tlen niezbędny do 
życia trzech osób! Łącznie lasy Ziemi zaspokajają 
połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi 
i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. 
Bez lasów z pewnością nie moglibyśmy przetrwać. 
Dlatego corocznie na terenach należących do Grupy 
PBG sadzone są nowe drzewa. Braliśmy aktywny 
udział w takim wydarzeniu jak sadzenie 800 drzew 
na 800-lecie praw miejskich Raciborza. Obchody 
międzynarodowego święta pn. Dzień Drzewa to 
inicjatywa, w której chętnie uczestniczymy i która 
stała się już tradycją spotkań pracowników Grupy 
PBG pod hasłem „Sadzimy nasz las”.
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Pracownicy Społek Grupy PBG wypracowali również wiele ekorozwiązań 
stosowanych w codziennej pracy biurowej. Efektem starań naszych 
pracowników jest wdrożenie nowych systemów informatycznych, które 
pozwoliły na gromadzenie danych w postaci cyfrowej, nie zaś papierowej, 
zmniejszając tym samym ilość zużywanego papieru. A co za tym idzie? 
Choć może nie naocznie, ale w perspektywie, na pewno uratowaliśmy kilka 
pięknych drzewostanów. 

Przykładem niech będzie sprawnie działa-
jący od dnia 19.11.2018 r. (pilotażowy) system 
V-Desk HR w RAFAKO, w którym uzyskujemy 
zgodę na dające wytchnienie urlopy, w zastęp-
stwie wykorzystywanych jeszcze do niedawna 
papierowych Kart Urlopowych. Podobnie do 
wirtualnego świata przeniósł się system prze-
pustkowy już od  1 maja 2018 r. 

Ponadto, od długiego już czasu, nasze dru-
karki ustawione są domyślnie na drukowanie 
dwustronne, ułatwiając szybko żyjącym lu-
dziom dbałość o otaczającą nas naturę.

RAFAKO współpracuje z firmą: Branżowa 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która 
przeprowadza w naszym imieniu recykling 
ilościowy opakowań. Istotą tej współpracy jest 
poddanie recyklingowi proporcjonalnej ilości 
opakowań do tej, którą nasza firma wpro-

kształtowania dobrych nawyków wśród dzieci 
i młodzieży, które, podnosząc leżący na ulicy pa-
pierek, zakotwiczą w sobie świadomość właści-
wego postępowania z odpadami w codziennym 
życiu. Dodatkowo niekwestionowaną korzyścią 
wynikającą z akcji „Sprzątanie świata” jest efekt 
czystych skwerów, parków czy innych terenów 
zielonych uzyskany wysiłkiem ludzi.

Pracownicy Społek Grupy PBG wypraco-
wali również wiele ekorozwiązań stosowanych 
w codziennej pracy biurowej. Efektem starań 
naszych pracowników jest wdrożenie nowych 
systemów informatycznych, które pozwoliły na 
gromadzenie danych w postaci cyfrowej, nie 
zaś papierowej, zmniejszając tym samym ilość 
zużywanego papieru. A co za tym idzie? Choć 
może nie naocznie, ale w perspektywie, na pew-
no uratowaliśmy kilka pięknych drzewostanów. 
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Jakość to dla mnie cecha determinująca 
rozwiązywanie problemów w najlepszy możliwy 
sposób z zachowaniem równowagi między 
usatysfakcjonowaniem odbiorcy a kosztami 
poniesionymi na wykonanie zadania.
Agnieszka Piaskowska

wadza na rynek polski. Ponadto, bazując na 
długoletnim doświadczeniu firmy, przekazu-
jemy w jej ręce obowiązek prowadzenia pub-
licznych „zielonych” kampanii edukacyjnych 
wierząc, że wspólnie skutecznie wdrażamy 
idee ekologiczne.

Przestrzegamy norm i  je kontrolujemy 
oraz dokładamy wszelkich starań, aby to, co 
emitujemy do powietrza, gleby czy wód nie 
wpływało negatywnie na nasze środowisko 
życia mając w pamięci poprzednie pokolenia, 
które zostawiły nam „Matkę Ziemię”, na której 
możemy żyć otoczeni pięknem natury. Każdy 
powinien odczuwać wewnętrzny obowiązek 
pozostawienia przyszłym pokoleniom swojego 
miejsca na Ziemi w takim stanie, jakim go za-
stał. Żyjmy w zgodnie z naturą! Niech to będzie 
nasze motto.
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Nie dziwią nas różnokolorowe kon-
tenery na osiedlach, worki do segre-
gacji w domach jednorodzinnych czy 
pojemniki na plastik, makulaturę 
i szkło w firmach. Jednak dalej mamy 
problem: co do jakiego pojemnika 
wrzucić? W celu ułatwienia tej decy-
zji pojemniki zostały oznaczone róż-
nymi kolorami: niebieski to pojemnik 
na makulaturę; żółty – na tworzywa 
sztuczne (plastik); biały służy do 

Jak postępować z odpadami
Codziennie, czy to w domu, czy w pracy produkujemy kilka kilogramów odpadów. Ponad 80% odpadów 

komunalnych powstaje w gospodarstwie domowym, a około 15% – przez handel, mały biznes, biura 
i instytucje. Reszta to odpady z czyszczenia ulic. Z danych GUS wynika, że „na głowę” przypada już 

około 280 kg odpadów na rok. Dlatego tak ważna jest w dzisiejszych czasach segregacja.

Tekst: Michał Wassel, specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, PBG S.A. 
Zdjęcia: Gabriela Krawiec, RAFAKO S.A.; ENERIS Ochrona Środowiska

zbierania szkła przezroczystego, 
a pojemnik zielony do szkła koloro-
wego; do pojemników brązowych 
wrzucamy bioodpady (odpady po 
owocach i warzywach, skorupki po 
jajkach czy zwiędłe kwiaty i trawę).

Inną informację dotyczącą tego, 
co zrobić z  odpadem znajdziemy 
na opakowaniu. Czy kiedyś zasta-
nawialiście się, co oznaczają znaki 
na opakowaniu? Jeśli nie, to obok 

Ponad 80% 
odpadów komu-
nalnych powstaje 
w gospodarstwie 
domowym, a około 
15% – przez handel, 
mały biznes, biura 
i instytucje.
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niebieski 
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do czarnego 
pojemnika trafiają 
pozostałe odpady

do żółtego 
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.

Przetworzenie tony plastiku pozwala oszczędzić 
5774 kWh energii, 2,5 tys. litów ropy naftowej 
oraz 22 m3 składowiska odpadów.

Do wykonania jednego polaru wystarczy 35 butelek PET.

Ze zużytych torebek plastikowych może powstać 
wypełnienie izolacyjne stosowane w kurtkach zimowych 
czy śpiworach.

Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 
17 drzew, a ze 100 ton makulatury można 
wyprodukować aż 90 ton papieru do ponownego użytku.

Recykling 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić 
26 497,88 litrów wody.

Szkło może być poddawane procesowi recyklingu 
praktycznie bez końca, a ok. 90% odzyskanego szkła 
można wytworzyć wtórnie.

Na wydziałach 
produkcyjnych RAFAKO  
wszystko odpady są od 

razu segregowane – nie ma 
odpadów zmieszanych



117Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

JA KOŚĆ

prezentujemy parę najważniejszych 
symboli.

A co nam daje ta segregacja? Co 
dalej dzieje się z posegregowanymi 
odpadami? Po pierwsze, i  najważ-
niejsze, to ochrona naszej planety 
przed toną odpadów, które stanowią 
zagrożenie dla naszego życia. Po dru-
gie – odpady poddane recyklingowi 
przyczyniają się do niższego zużycia 
surowców naturalnych – zmniejsze-
nie zużytej energii na wytworzenie 
nowych produktów.

Z wyliczeń naukowców wynika, że 
przetworzenie tony plastiku pozwala 
oszczędzić 5774 kWh energii, 2,5 ty-
siąca litów ropy naftowej oraz 22 me-
try sześcienne składowiska odpadów.

Do wykonania jednego ciepłego 
polaru wystarczy 35 butelek PET.

Ze zużytych torebek plastikowych 
może powstać wypełnienie izolacyj-
ne stosowane w kurtkach zimowych 
czy śpiworach.

Wyprodukowanie 1 tony papieru 
wymaga ścięcia 17 drzew, a ze 100 
ton makulatury można wyproduko-
wać aż 90 ton papieru do ponowne-
go użytku.

Recykling 1 tony papieru pozwala 
zaoszczędzić 26 497,88 litrów wody.

Szkło może być poddawane pro-
cesowi recyklingu praktycznie bez 
końca. Ok. 90% odzyskanego szkła 
można wytworzyć wtórnie.

Mam nadzieję, że kiedy następ-
nym razem staniemy z odpadem nad 
koszem, wrzucimy go do odpowied-
niego. „Dbamy o naturę. Segreguj od-
pady”, aby nasze przyszłe pokolenia 
cieszyły się czystą planetą.

Znaczek z ludzikiem wyrzucającym 
opakowanie do kosza przypomina 
o konieczności dbania o czystość 

i wyrzuceniu zużytego produktu do 
kosza na odpady

Symbolem trzech zielonych strzałek, 
podążających za sobą i kręcących 

się zgodnie ze wskazówkami zegara 
znakuje się opakowania z tworzyw, 

które podlegają recyklingowi.

Przekreślony kontener wskazuje, że 
danego towaru nie można wyrzucać 
do kosza razem z innymi odpadami 
gospodarczymi. Zazwyczaj dotyczy 
on urządzeń AGD, RTV, komputerów, 

telefonów itp. Jeśli chcemy się ich 
pozbyć, należy oddać je np. do punktu 

zbiórki elektrośmieci.

Dwie strzałki o przeciwnych zwrotach 
umieszczane są na produktach 

nadających się do dalszego 
wykorzystania, np. na szklanych 

butelkach.

Wstążka z listkiem widoczna na 
opakowaniach oznacza, że są one 
biodegradowalne, rozkładają się 

podczas kompostowania i nie 
uwalniają szkodliwych substancji.

A co nam daje ta segregacja? Co dalej dzieje się z posegregowanymi 
odpadami? Po pierwsze, i najważniejsze, to ochrona naszej planety przed 
toną odpadów, które stanowią zagrożenie dla naszego życia. Po drugie – 
odpady poddane recyklingowi przyczyniają się do niższego zużycia 
surowców naturalnych – zmniejszenie zużytej energii na wytworzenie 
nowych produktów.
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Co nam daje spalarnia odpadów?
Spalarnia odpadów, fachowo określana mianem instalacji termicznego przekształcania odpadów, to 
zakład przemysłowy, w którym termicznemu przekształceniu poddaje się, w zależności od potrzeb, 

odpady komunalne, przemysłowe lub niebezpieczne, a także osady ściekowe bądź biomasę.

Tekst: Jerzy Mirosław, główny projektant w Zakładzie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia instalacji ZTUO Szczecin dzięki uprzejmości ZUO Szczecin Sp. z o.o.
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Instalacja termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych (dalej: 
TPOK) jest nieodzownym elementem 
w systemie gospodarki odpadami. 
TPOK sprawia, że o ok. 90% redukuje 
się objętość i o ok. 60–70% redukuje 
się masę tak przekształcanych ter-
micznie odpadów oraz np. eliminuje 
się niepożądaną emisję metanu do 
atmosfery, dla którego, jako gazu 
czynnego w efekcie cieplarnianym, 
GWP (ang.: Greenhouse Warming 
Potential) jest ok. 20-krotnie więk-
szy niż dla CO2, który powstałby jako 
efekt składowania biodegradowal-
nej części odpadów komunalnych na 
składowiskach.

Innym aspektem TPOK jest zago-
spodarowanie tkwiącej w odpadach 
energii. Zgodnie z obowiązującymi 
wymogami prawa Unii Europejskiej, 
każda taka instalacja musi pełnić 
funkcję elektrowni, elektrociepłowni 
lub musi być źródłem pary techno-

logicznej, produkując energię elek-
tryczną lub cieplną.

TPOK rozumiane jest najczęściej 
jako spalanie odpadów komunal-
nych na ruszcie. Technologia ruszto-
wa jest aktualnie w Europie najbar-
dziej dojrzałą i  najpopularniejszą 
technologią TPOK. Technologia ta 
wciąż cechuje się najniższymi kosz-
tami inwestycyjnymi i eksploatacyj-
nymi oraz najwyższą sprawnością 
energetyczną wśród innych tego 
typu technologii termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych 
bądź też RDF, czyli wysokokalorycz-
nego paliwa wytworzonego z odpa-
dów komunalnych.

Według oficjalnych danych 
w  Polsce produkowanych jest 
w skali roku ok. 10–12 mln Mg od-
padów komunalnych. Sumarycz-
na roczna wydajność wszystkich 
8 pracujących obecnie w Polsce in-
stalacji TPOK (Kraków, Bydgoszcz, 
Białystok, Konin, Poznań, War-
szawa, Rzeszów oraz Szczecin) to 
ok. 1,1 mln Mg odpadów komunal-
nych. A to oznacza, że tylko ok. 10% 
wszystkich generowanych w Polsce 
w  skali roku odpadów komunal-
nych jest poddane termicznemu 
przekształcaniu. Zdecydowana 
większość zebranych polskich od-
padów komunalnych jest jednak 
wciąż deponowana na składowi-
skach, a taki sposób ich zagospo-
darowywania jest najgorszym 
z możliwych wg. ustawodawstwa 
Unii Europejskiej.

Innym aspektem TPOK jest zagospodarowanie 
tkwiącej w odpadach energii. Zgodnie 
z obowiązującymi wymogami prawa Unii 
Europejskiej, każda taka instalacja musi pełnić 
funkcję elektrowni, elektrociepłowni lub musi być 
źródłem pary technologicznej, produkując energię 
elektryczną lub cieplną.
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Jeśli wziąć pod uwagę aktualny 
stan prawny oraz bilans odpadów 
komunalnych, można dojść do wnio-
sku, że w Polsce jest jeszcze wiele do 
zrobienia w zakresie racjonalnego 
zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, a szczególnie widoczna 
staje się konieczność wybudowania 
wielu jeszcze instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych oraz RDF-u, tak abyśmy, jako 
państwo, zbliżyli się do poziomu za-
gospodarowania odpadów komunal-
nych, jaki obserwowany jest w  ta-
kich krajach Unii Europejskiej jak 
np. Niemcy, Austria, Dania i Holandia.

Swoistą normą powinno być 
w  niedalekiej przyszłości, aby 
w  każdym naszym województwie 
istniała przynajmniej jedna „duża” 
tego typu instalacja. A to sprawia, 
że instalacje TPOK są istotnym, ko-
niecznym i  nieodzownym elemen-
tem systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Analizując bieżącą sytuację 
w Polsce w zakresie gospodarki od-
padami komunalnymi, należy uczci-
wie stwierdzić, że wszystkie znaki na 
niebie i ziemi wskazują, iż nadchodzi 
czas na „małe” instalacje termicz-
nego przekształcania odpadów ko-
munalnych oraz RDF-u jako paliwa 
alternatywnego, takie o wydajności 
20 – 40 tys. Mg/rok, które powinny 
stać się panaceum na tak wiele ob-
serwowanych aktualnie w  Polsce 
podpaleń „magazynów” odpadów. 
Chodzi tu o małe, lokalne ciepłow-
nie pracujące na potrzeby lokalnych 
sieci ciepłowniczych.

Jednocześnie optymizmem na-
pawają wizje Ministerstwa Energii, 
zapisane w  dokumencie „Polityka 
Energetyczna Polski do 2040 roku”, 
że przyszłością ciepłownictwa jest 
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kogeneracja oraz wykorzystanie od-
padów komunalnych. TPOK przyczy-
nia się do ograniczania dwóch prob-
lemów gospodarczych  – zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
oraz pokrycia zapotrzebowania na 
energię, wpisuje się także w  ideę 
gospodarki o  obiegu zamkniętym. 
Odpady komunalne oraz RDF po-
winny być wykorzystywane w moż-
liwie najmniejszej odległości od ich 
powstania. Jeśli wziąć pod uwagę 
ilość RDF-u, który należy zagospoda-
rować – a poważne szacunki mówią 
nawet o 4 mln Mg/rok, daje to wy-
obrażenie o skali zapotrzebowania 
rynku TPOK w Polsce na tego typu 
instalacje w ciągu najbliższych lat.

W tym miejscu należy przywołać 
doświadczenia RAFAKO wynikające 
z uczestnictwa od ponad 25 lat na 
europejskim rynku spalarniowym. 

Analizując aktualną sytuację w Polsce w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi należy uczciwie 
stwierdzić, że wszystkie znaki na niebie i ziemi 
wskazują, że nadchodzi czas na „małe” instalacje 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych 
oraz RDF-u jako paliwa alternatywnego, takie 
o wydajności 20 – 40 tys. Mg/rok, które powinny 
stać się panaceum na tak wiele obserwowanych 
aktualnie w Polsce podpaleń „magazynów” 
odpadów. 



122 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

jako konieczność budowy tego typu 
instalacji z systemem spalania odpa-
dów komunalnych na ruszcie i mak-
symalnie wykorzystujących energię 
zawartą w  tych odpadach oraz 
wyposażonych w  systemy oczysz-
czania spalin gwarantujących mi-
nimalizację ryzyka zagrożenia dla 
środowiska. 

Najlepszym przykładem takiego 
funkcjonowania na rynku spalar-
niowym może być udział RAFAKO 
w  pomyślnie zakończonej realiza-
cji budowy Zakładu Termicznego 

Przyszłością ciepłownictwa 
jest kogeneracja oraz 
wykorzystanie odpadów 
komunalnych. TPOK 
przyczynia się do 
ograniczania dwóch 
problemów gospodarczych – 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych oraz pokrycia 
zapotrzebowania na 
energię, wpisuje się także 
w ideę gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 

W tym czasie RAFAKO wzięło udział 
w realizacji ponad 70 projektów spa-
larniowych w wielu krajach Europy, 
jako dostawca kotłów odzyskowych 
bądź też elementów ciśnieniowych 
kotłów w zdecydowanej większości 
dla takich instalacji TPOK w których 
zastosowano system rusztowy oraz 
segment oczyszczania spalin gwa-
rantujący dochowanie obowiązują-
cych norm emisyjnych. I chyba tylko 
w ten sposób należałoby postrzegać 
najbliższą przyszłość, jaka rysuje się 
przed instalacjami TPOK w Polsce, 
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Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego. RAFAKO w tym projekcie 
było odpowiedzialne za projekt, do-
stawę, montaż oraz rozruch części 
technologicznej, tj. rusztu, kotła od-
zyskowego, instalacji oczyszczania 
spalin oraz instalacji oczyszczania 
ścieków technologicznych wraz 
z systemem magazynowania i dys-
trybucji odpadów poprocesowych 
dla dwóch linii technologicznych 
o  wydajności spalania 10 Mg/h 
każda.

Dla mnie jakość to pierwsza pochodna 
sumy profesjonalizmu, sumienności 
i dobrze pojętego perfekcjonizmu, 
to coś, bez czego efekt naszej pracy 
pozbawiony jest swoistego blasku.
Jerzy Mirosław

Powyżej: Hala IOS, widok elektrofiltrow
Na sąsiedniej stronie u góry: bunkier odpadów, na 

dole: Hala IOS, zbiorniki technologiczne



124 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Międzynarodowa Organizacja Pracy 
szacuje, że rocznie na całym świecie 
około 2,3 miliona kobiet i mężczyzn 
ulega wypadkom w czasie pracy lub 
zapada na choroby związane z wy-
konywaną pracą, które powodują 
śmierć  ponad 6000 pracowników 
każdego dnia. Na całym świecie jest 
około 340 milionów wypadków przy 
pracy i 160 milionów ofiar chorób 
zawodowych rocznie. 

Powyższe dane zatrważają i skła-
niają pracodawców do poszukiwa-
nia nowych rozwiązań, podejmowa-
nia działań minimalizujących taki 
stan rzeczy. Wiele przedsiębiorstw, 
oprócz podejmowania działań wy-
nikających bezpośrednio z nakazów 
prawnych, podejmuje dodatkowe 
wyzwania w celu ochrony zdrowia 
oraz życia pracowników. Wdraża-
nie systemów zarządzania bezpie-

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
By zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy, konieczne jest rozwijanie w firmie kultury 
bezpieczeństwa, której elementami są m.in. traktowanie spraw bezpieczeństwa na równi z biznesowymi, 

analiza zagrożeń, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i samych wypadków, wieloaspektowe szkolenia BHP, 
a przede wszystkim otwarta i uczciwa komunikacja pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami.

Tekst: Monika Grabiniok, starszy inspektor BHP, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

Dział BHP w RAFAKO 
stanowi zgrany zespół
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czeństwem i  higieną pracy, wpro-
wadzanie procedur, które  wpłyną 
na polepszenie warunków pracy, 
instrukcji, opisujących zasady bez-
piecznego wykonywania prac, szko-
lenia oraz inne inicjatywy mające na 
celu budowanie świadomości oraz 
kreowanie współudziału pracowni-
ków w sprawach BHP – to elementy 
budowania kultury bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa jest okre-
ślona jako zbiór społecznych i orga-
nizacyjnych czynników, które uru-
chamiają lub podtrzymują działania 
chroniące życie pracownika. Odnosi 
się to zasadniczo do wykonywania 
przez pracownika zadań zawodo-
wych, ale używa się również tego 

określenia do czynności pozazawo-
dowych. Pojęcie kultury bezpieczeń-
stwa odnosi się zatem na równi do 
ogółu społeczeństwa, grupy ludzi, 
organizacji lub do jednostki.

W  naszej spółce kultura bezpie-
czeństwa jest bardzo ważnym czyn-
nikiem kształtowania bezpieczeń-
stwa. Zbudowana jest na zasadach 
postępowania oraz wartościach 
uznawanych przez pracowników 
całej Grupy PBG, a  także określa 
jaki jest stosunek pracowników do 
ryzyka związanego z wykonywaną 
pracą zawodową i  ogólnie zagad-
nień bezpieczeństwa.

Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, ja-
kie są najważniejsze elementy kształ-
towania kultury bezpieczeństwa. To 
przede wszystkim zaangażowanie 
kierownictwa wyrażane przez oso-
biste zainteresowanie i troskę o bez-
pieczeństwo naszych pracowników, 
przestrzeganie przepisów BHP oraz 
traktowanie spraw bezpieczeństwa 
na równi z biznesowymi.

Kolejnym istotnym czynnikiem 
wpływającym na poziom kultury 
bezpieczeństwa jest otwarta i uczci-
wa komunikacja związana z infor-
mowaniem pracowników o  zagro-
żeniach i ryzyku zawodowym, która 
ma miejsce przy przyjęciu do pracy, 

W naszej spółce kultura 
bezpieczeństwa jest 
bardzo ważnym 
czynnikiem kształtowania 
bezpieczeństwa. 
Zbudowana jest na 
zasadach postępowania 
oraz wartościach 
uznawanych przez 
pracowników całej Grupy 
PBG, a także określa jaki 
jest stosunek pracowników 
do ryzyka związanego 
z wykonywaną pracą 
zawodową i ogólnie 
zagadnień bezpieczeństwa.

BHP na budowie 
nowego bloku 
Elektrowni 
Jaworzno
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inspektorów pracy. Ważną rolę od-
grywa też edukacja z zakresu BHP – 
w RAFAKO prowadzimy szkolenia 
BHP dostosowane do specyfiki danej 
pracy i potrzeb pracowników – mo-
tywowanie i wzmacnianie zachowań 
bezpiecznych. Również analiza wy-
padków, zdarzeń potencjalnie wy-
padkowych i zagrożeń wraz z iden-
tyfikacją ich przyczyn oraz dzielenie 
się wnioskami z przedstawicielami 
pracowników, wspólne poszuki-
wanie rozwiązań i  podejmowanie 
działań naprawczych, wpływają na 
kształt kultury bezpieczeństwa.

W  Spółkach Grupy PBG trwają 
prace nad wdrożeniem nowej nor-
my ISO 45001:2018 zastępującej obo-
wiązującą polską normę PN-N-18001 
w zakresie systemu zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy. Ocze-
kiwaniem Zarządów jest, by dzięki 
tym działaniom między innymi 
wyeliminować lub zminimalizować 
ryzyko wypadków na stanowiskach 
pracy oraz zwiększyć zaangażowa-
nie załogi w tematykę BHP.

W  tym miejscu zachęcamy na-
szych Pracowników do współuczest-
nictwa w działaniach na rzecz two-
rzenia bezpiecznych warunków pra-
cy, polegającego miedzy innymi na 
wskazywaniu zagrożeń występują-
cych na terenie RAFAKO. Pomocne 
w realizowaniu tego celu są dla nas 
trzy narzędzia.

Pierwsze  to „Karta zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego lub 
zagrożenia” na elektronicznym 
formularzu dostępnym w bazie Do-
kumenty BHP w  IBM Notes. Kolej-
ne to skrzynka w kolorze czarnym, 
opisana jako „Incydenty, zagrożenia 
BHP”, która znajduje się w budynku 
SBA obok siedziby związków zawo-
dowych. Jest to miejsce wyłączone 

Niezmiernie istotne jest 
też współuczestnictwo 
pracowników w pracach 
na rzecz BHP. W RAFAKO 
dużą rolę odgrywa 
instytucja Społecznego 
Inspektora Pracy – 
tacy inspektorzy  
działają jako łącznicy 
pomiędzy pracownikami 
i kierownictwem 
w sprawach 
dotyczących BHP.

na etapie szkolenia wstępnego, ale 
również w toku pracy, kiedy zacho-
dzą istotne zmiany w procesie tech-
nologicznym, organizacji stanowisk 
pracy, wprowadzania do stosowania 
substancji o działaniu szkodliwym 
albo niebezpiecznym dla zdrowia 
oraz nowych lub zmienianych na-
rzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Niezmiernie istotne jest też współ-
uczestnictwo pracowników w pra-
cach na rzecz BHP. W RAFAKO dużą 
rolę odgrywa instytucja Społeczne-
go Inspektora Pracy – tacy inspekto-
rzy działają jako łącznicy pomiędzy 
pracownikami i  kierownictwem 
w sprawach dotyczących BHP.

W  spółce mamy dziesięciu ak-
tywnie działających społecznych 

Skrzynka w kolorze czarnym z napisem „Incydenty, zagrożenia BHP”, która znajduje 
się w budynku SBA obok siedziby związków zawodowych, jest jednym z narzędzi 
współuczestnictwa pracowników w działaniach na rzecz tworzenia bezpiecznych 
warunków pracy. Jest to miejsce wyłączone z monitoringu, więc osoby chcące 
pozostać anonimowe mogą liczyć na dyskrecję.
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z monitoringu, więc osoby chcące 
pozostać anonimowymi mogą tam 
zgłaszać problemy. Trzecią formą 
jest system Mantis (RFK) dostępny 
w intranecie po otwarciu zakładki 
Systemy. Do Mantisa logujemy się, 
używając loginu i hasła tego samego 
co do karty pracy. Ponadto wszelkie 
pomysły i spostrzeżenia można zgła-
szać za pośrednictwem Społecznych 
Inspektorów Pracy lub bezpośred-
nich przełożonych. Jak widać, ist-
nieje wiele dróg, za pośrednictwem 
których można w sposób otwarty lub 
anonimowy akcentować pomysły na 
usprawnienie działań, procesów czy 
przeszkód, mogących wpłynąć na 
podwyższenie poziomu bezpieczeń-
stwa pracy w naszej firmie.

Podsumowując, warunkiem ko-
niecznym w procesie kształtowania 
odpowiedniej kultury bezpieczeń-

stwa jest zaangażowanie i  udział 
Pracowników. I nie chodzi tu jedy-
nie o regularnie odbywane szkole-
nia i konsultacje z zakresu BHP, ale 
pełne uczestnictwo, a więc również 
zaangażowanie załogi w proces de-
cyzyjny.

Z jednej strony bowiem osobom 
kierującym zależy na uzyskiwaniu 
pomocy w identyfikacji faktycznych 
problemów, znajdowaniu odpowied-
nich rozwiązań oraz zatrudnianiu 
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Kluczem do wysokiej jakości, 
tym, co czyni nas lepszymi, nie 
jest żaden pojedynczy element. 
To kombinacja optymizmu, 
ciekawości świata, chęci uczenia 
się, ale również praca zespołowa 
i szacunek.
Monika Grabiniok

zmotywowanych Pracowników, 
z  drugiej strony to właśnie Pra-
cownikom zależy najbardziej na 
ochronie przed poniesieniem szko-
dy w miejscu pracy, od tego zależy 
bowiem ich zdrowie, a nawet życie. 
Tak więc ta swoista współzależność 
i ścisła korelacja pomiędzy kadrą za-
rządzającą a Pracownikami umożli-
wia wypracowanie najlepszych roz-
wiązań w zakresie bezpieczeństwa 
pracy.
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BHP podczas prac gazoniebezpiecznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych 
oraz uruchomieniach instalacji gazowych gazu ziemnego to temat niełatwy, 
praca często skomplikowana i obarczona wieloma wymaganiami ze strony 
inwestora, m.in.: PGNiG, GAZ-SYSTEM, POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA.

Tekst: Przemysław Nowak, główny specjalista ds. BHP i ppoż, Grupa PBG 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO Engineering
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Gaz musi płynąć, odbiorca to często duże fir-
my, całe osiedla, a my musimy wykonać swoją 
pracę bez pozbawienia ich źródła, jakim jest 
gaz. Wykonawstwo opiera się również na re-
alizacji dużych projektów, które mają strate-
giczne znaczenie dla kraju, są one również pod 
względem BHP skomplikowane i wymagają 
od nas szczególnego podejścia. Na projektach 
wprowadzany jest nadzór inwestorski, który 
z każdej strony monitoruje wykonywaną przez 
nas pracę.

Obostrzenia stawiane wykonawcom przy 
budowie tego typu obiektów są dość spore, 
trudno jednak się z  tym nie zgodzić, gdyż 
w tym wszystkim najważniejszy ma być czło-
wiek i jego bezpieczeństwo. Takie podejście wy-
maga jednak zaangażowania wielu osób oraz 
środków finansowych. Podczas prac w strefie 
zagrożenia wybuchem niezbędna jest specja-
listyczna odzież trudnopalna i  antystatycz-
na, specjalne środki ochrony indywidualnej. 
Bardzo często sprzęt, którego używamy, musi 
być wykonany w  EX (osprzęt w  wykonaniu 
przeciwwybuchowym), mierniki na bieżąco 
monitorują, czy nie zostało przekroczone stę-
żeniu metanu w powietrzu. Specjalne proce-
dury wejścia opisywane są w poleceniu prac 
gazoniebezpiecznych, z którymi zapoznawa-
ni są pracownicy. Wszystko to powoduje, że 
nieustannie musimy swoją pracę doskonalić 
i codziennie dbać o poprawę BHP.

Jakość to pojęcie filozoficzne 
zdefiniowane przez Platona jako 
„pewien stopień doskonałości” 
jest nieodzownym elementem 
w codziennym funkcjonowaniu 
mojego obszaru, bez tego BHP 
nie miałoby większego znaczenia.
Przemysław Nowak
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Obecnie największe spółki w Grupie PBG mają 
wdrożony System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy w oparciu o polską 
normę PN-N-18001. Jakie konsekwencje niesie 
za sobą wydanie normy ISO 45001:2018? Jaki 
wpływ będzie miała nowa norma na funkcjo-
nujące w spółkach systemy zarządzania BHP?

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat, wraz z postępem technicznym, oprócz 
osiągnięć wzbogacających sferę życia czło-
wieka o coraz to nowocześniejsze produkty 

Norma ISO 45001:2018 –  
nowe wyzwanie w BHP

Dnia 12 marca 2018 ukazał się międzynarodowy standard Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018. 

Tekst: Monika Ziółkowska, pełnomocnik zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, RAFAKO S.A.

i usługi, pojawiły się także nowe zagrożenia 
i uciążliwości dla pracowników wytwarzają-
cych te dobra. Obok klasycznych już zagrożeń 
pojawiły się inne, niespotykane dotychczas 
zagrożenia, które ogólnie można klasyfiko-
wać jako fizyczne, chemiczne i pyłowe, psy-
chofizyczne i biologiczne. Tematyka bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia w środowisku 
pracy zyskała szczególne znaczenie zarów-
no w krajach europejskich, jak i na całym 
świecie.
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W Polsce pierwsza edycja normy BHP po-
wstała w 1999 r. i była wynikiem prac powo-
łanej przez Polski Komitet Normalizacyjny 
Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 276 
ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy. Zadaniem komisji było opra-
cowanie wymagań i  zaleceń dotyczących 
budowy i  wdrażania systemu zarządzania 
BHP w  polskich przedsiębiorstwach oraz 
ustalenie jednolitej terminologii w dziedzinie 
zarządzania BHP. Wynikiem tych prac była 
ustanowiona przez PKN w 1999 r. pierwsza 
i podstawowa Polska Norma PN-N-18001:1999. 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy – Wymagania. Norma 
ta była jedną z pierwszych w tej dzie-
dzinie ustanowionych w Europie. 
Jej ustanowienie spowodowało 
duże zainteresowanie orga-
nizacji wdrażaniem sy-
stemowego podejścia 
do zarządzania 
BHP. Wymaga-

Poniżej prezentujemy narzędzia komunikacji 
w sprawach związanych ze zgłaszaniem incydentów, 
zagrożeń BHP przez pracowników. Wszystkie 
zgłoszenia trafiają do Działu BHP, który po analizie 
przedstawionego problemu podejmuje decyzję 
o dalszym postępowaniu w celu eliminowania 
zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń – żadne ze 
zgłoszeń nie pozostaje bez rozpatrzenia.

Zgłoszenie problemu do bezpośredniego 
przełożonego – wypełnienie elektronicznej 

karty zgłoszenia zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego/ 

zagrożenia (baza 
dokumenty BHP/ 

IBM Notes).

Zgłoszenie do Społecznego lub 
Zakładowego Inspektora Pracy.

Skrzynka, opisana jako „Incydenty, 
zagrożenia BHP”, która znajduje 

się w budynku SBA obok 
siedziby związków 

zawodowych.

Zgłoszenie w systemie MANTIS – 
projekt Incydenty, zagrożenia 

BHP.

nia normy PN-N-18001 
zostały znowelizowane 
w  2004  r. i  obecnie wraz 
ze światowym standardem 
OHSAS stanowią podstawę sy-
stemowego zarządzania BHP – ISO 
45001:2018.

Prace nad międzynarodową normą ISO 
ds. BHP nie powiodły się już dwukrotnie. Głów-
ną przyczyną niepowodzenia były znaczne 
rozbieżności w przepisach prawnych poszcze-
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gólnych państw i standaryzacja do tej pory nie 
była możliwa. Wreszcie udało się.

W konsekwencji wydania nowej normy fir-
my, które mają wdrożone krajowe standardy, 
tak jak np. PN-N-18001, chcąc utrzymać certy-
fikat systemu zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy, muszą przyjąć wymagania 
normy ISO 45001.

Co nowego wnosi norma ISO? Przede 
wszystkim, jak każda norma ISO wydawana 
po 2013 r., ma jednolitą strukturę – identyczna 
numeracja oraz układ tematyczny wymagań. 
Dlatego już na pierwszy rzut oka można do-
strzec nowe wymagania, tj. kontekst organi-
zacyjny, przywództwo oraz ryzyka i szanse. 
Nowa norma kładzie znacznie większy nacisk 
na rolę przywództwa w organizacji, identyfi-
kowanie, ocenę i rozumienie ryzyka (nieza-
leżnie od ryzyka zawodowego) oraz nadzór 
nad dostawcami usług na naszym terenie 
lub pracującymi u klienta w naszym imieniu. 
Nowa norma przywiązuje też bardzo dużą 
wagę do udziału pracowników w  systemie 
zarządzania BHP.

Spółki Grupy PBG rozpoczęły już prace 
wdrożeniowe. W RAFAKO pod koniec roku 2018 

Bezpieczeństwo 
pracy jest sprawą nas 
wszystkich, dlatego 
prosimy o zaangażowanie 
i świadome podejście 
do tematyki BHP, 
np. poprzez przestrzeganie 
zasad bezpiecznej 
pracy, zgłaszanie 
zauważonych zagrożeń 
lub zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych.

  1. ZAKRES NORMY

  2. POWOŁANIA NORMATYWNE

  3. TERMINY I DEFINICJE

P

  4. KONTEKST ORGANIZACJI

  5. PRZYWÓDZTWO

  6. PLANOWANIE

D
  7. WSPARCIE

  8. DZIAŁANIA OPERACYJNE

C   9. OCENA WYNIKÓW

A 10. DOSKONALENIE

Jednolita struktura norm ISO
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Zespół wdrożeniowy

grupa pracowników uczestniczyła w szkoleniu 
z wymagań nowej normy. Biuro Pełnomocnika 
Zarządu ds. ZSZ wraz z działem BHP dokona-
ło porównania wymagań normy PN-N-18001 
oraz ISO 45001, identyfikując obszary wyma-
gające dodatkowych działań. Powstał Plan 
wdrożenia wymagań ISO 45001. Realizujemy 
zadeklarowane działania, a ich skuteczność 
jest sukcesywnie sprawdzana w ramach reali-
zowanych auditów wewnętrznych ZSZ. Poziom 
kultury bezpieczeństwa pracy w Spółkach Gru-
py PBG zawsze oceniany był wysoko. Dowodem 
tego są np. pozytywnie przechodzone audity 
jednostki certyfikacyjnej oraz Srebrna Karta 
Lidera Bezpiecznej Pracy w RAFAKO. Dlatego 
nowe wymagania normy ISO nie zaskakują nas 
za bardzo, niemniej jednak pracy jest sporo.

Bezpieczeństwo pracy jest sprawą nas 
wszystkich, dlatego prosimy o zaangażowanie 
i świadome podejście do tematyki BHP, np. po-
przez przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, 
zgłaszanie zauważonych zagrożeń lub zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych. Musimy działać 
proaktywnie – bo lepiej jest przeciwdziałać niż 
reagować po fakcie.
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Każdy z nas może się znaleźć w sy-
tuacji, kiedy druga osoba będzie 
potrzebowała pierwszej pomocy 
przedmedycznej  – i  tutaj pojawia 
się pierwsza trudność. Jeżeli jest to 
osoba, którą znamy, może łatwiej bę-
dzie nam „przełamać się i pomóc”. 
Gorzej, gdy będzie to ktoś obcy. Jed-
nak nawet ratowanie osoby bliskiej 
nie zawsze musi być proste dla na-
szej psychiki.

Pomimo że Polskie prawo (Usta-
wa o  Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, Kodeks karny) nakła-
da na świadka zdarzenia obowią-
zek powiadomienia o  nagłym za-
grożeniu zdrowotnym pogotowia 
ratunkowego lub innych służb ra-
towniczych (straż pożarna, policja), 
a także udzielenia pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, pojawia się pyta-
nie, jak to zrobić i strach, że możemy 
komuś zaszkodzić.

Dlatego tak ważne są szkolenia 
z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W Grupie PBG mamy osoby z upraw-
nieniami do prowadzenia takich 
szkoleń w zakładzie pracy.

Osoby te, podczas szkoleń okre-
sowych BHP dla pracowników, 
prowadzą również instruktaż z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Szkolenia obejmu-
ją praktyczne ćwiczenia na fantomie 
osoby dorosłej i niemowlęcia – uży-

PIERWSZA POMOC
Pierwsza pomoc przedmedyczna polega na podjęciu czynności w celu 

ratowania osób w stanie nagłego pogorszenia zdrowia.

Tekst: Michał Wassel, kierownik Biura Zintegrowanego Systemu Zarządzania, PBG S.A.; 
Przemysław Nowak, główny specjalista ds. BHP i ppoż, Grupa PBG 

Zdjęcie: Michał Wassel, PBG S.A.

30 uciśnięć na 
głębokość 4–5 cm 
ok. 100 na minutę

2 wdechy
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cie defibrylatora, postępowanie 
w  przypadku zasłabnięcia, tamo-
wanie krwotoków lub inne sytuacje 
życiowe.

Jeżeli jakaś osoba obok nas po-
trzebuje pierwszej pomocy przed-
medycznej, nie bójmy się pomóc. 
Zanim pojawią się ratownicy, to my 
jesteśmy nieraz jedyną nadzieją dla 
tej osoby.

Pamiętaj, że pomoc w pierwszych 
minutach jest najważniejsza! Jeżeli 
nie byłeś na kursie pierwszej pomocy 
przedmedycznej, możesz liczyć na 
pomoc dyspozytora dyżurującego 
pod numerem alarmowym. Dyspo-
zytor pokieruje, co masz robić do 
przyjazdu karetki. Obok prezentu-
jemy algorytm pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

No koniec przypominamy, że 
na terenie firmy w  Wysogotowie 
i w Raciborzu na głównej portierni 
znajduje się defibrylator potrzebny 
do resuscytacji. W biurze BHP posia-
damy dobrze wyposażoną apteczkę, 
sprzęt do mierzenia ciśnienia i tem-
peratury.

Wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową
Wykonaj 30 ucisków klatki piersiowej na wysokości mostka, a następnie 

2 wdechy. Powyższe czynności powtarzaj aż do przybycia karetki, 
przywrócenia funkcji życiowych lub utraty twoich sił.

Jesteś świadkiem wypadku lub osoba potrzebuje pierwszej pomocy 
przedmedycznej

Sprawdź, czy nie zagraża ci niebiezpieczeństwo
Podejdź do poszkodowanego.

Sprawdź przytomność
Potrząśnij za ramiona i zapytaj: „Co się stało? Czy mogę ci pomóc?”

Wołaj o pomoc
Jeżeli są świadkowie, 

poproś, żeby ci pomogli.

Ułóż poszkodowanego na plecach, odchyl głowę do tyłu 
w celu udrożnienia dróg oddechowych, sprawdź oddech

Pochyl głowę nad twarzą poszkodowanego, patrząc na jego 
klatkę piersiową. Posłuchaj, poczuj, popatrz (przez 10 sekund), 

czy poszkodowany oddycha.

Wezwij pogotowie
Jeśli jest pomocnik, niech on 

to zrobi.
Przekaż informacje o:
• miejscu zdarzenia,
• okolicznościach,

• ilosci i stanie 
poszkodowanych,

• płci i wieku 
poszkodowanych,

• danych wzywającego.
Nie rozłączaj się do czasu, aż 
operator przyjmie zgłoszenie.

Wezwij pogotowie
Ułóż poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej 

bocznej, okryj folią życia, 
sprawdzaj oddech.

W razie ustania funkcji 
życiowych rozpocznij 

RKO

W razie potrzeby udziel 
pierwszej pomocy / 
wezwij pogotowie

BRAK REAKCJI ODPOWIADA

NIE ODDYCHA ODDYCHA

Jeżeli jakaś osoba 
obok nas potrzebuje 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, nie 
bójmy się pomóc. 
Zanim pojawią się 
ratownicy, to my 
jesteśmy nieraz jedyną 
nadzieją dla tej osoby.
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