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Co nas czeka
Informacje o układzie
Nasze realizacje

od redakcji
Drodzy Czytelnicy!

.

Wracamy po wakacjach i prezentujemy Wam kolejny numer Ogniwa, tym razem w pilotażowej wersji
elektronicznej*. Ze względów oszczędnościowych zablokowana została opcja drukowania Biuletynu.
Jeśli będzie Wam zależało na wersji papierowej (np. dla klientów), czekamy na zamówienia w Redakcji.
.
Pomożemy, wykorzystując print room.
Ogniwo nr 7 ukazuje się jako podsumowanie wydarzeń czterech ostatnich miesięcy, miesięcy bardzo
ważnych, dla których hasłem wspólnym są zmiany. O nich właśnie piszemy w pierwszej części Biuletynu,
przypominając wydarzenia, które miały miejsce w związku z ogłoszeniem upadłości przez spółki z GK
PBG. Na łamach numeru nie mogło zabraknąć również stałych rubryk o aktualnie prowadzonych
realizacjach, pozyskanych przez GK kontraktach i działaniach w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu. Satyryczny rysunek P. Hofmana przypomina o konieczności „zaciskania pasa” i gospodarnego
korzystania z dostępnych materiałów. Rylew wspomina stare, dobre czasy, ufając, że za zakrętem czeka
na nas coś dobrego. Koniecznie przeczytajcie ten krzepiący artykuł! I na koniec szczególnie zachęcamy
do zapoznania się z tekstem podsumowującym jubileuszowy rok działalności PBG Gallery. Uwierzycie,
że minęło już 10 lat (słownie: dziesięć) odkąd PBG organizuje wernisaże i daje artystom możliwość
.
zaistnienia a nam szansę na obcowanie ze sztuką przez duże „S”?
Niech to wydanie Ogniwa będzie dowodem na to, że wbrew wieszczącym nasz upadek doniesieniom
.
medialnym, pracujemy dalej!
.

Zapraszam do lektury
Karolina Kubica-Kamińska

* Czekamy na opinie o tej wersji w nowym Bvortalu. Korzystajcie z opcji „Komentarze”.

.

- Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG, wrzesień 2012, nr 7 (175)
wydanie specjalne
Ogniwo kontynuuje tradycje firmowych wydawnictw PBG: Piecobiogazetka (1997-2003),
PBG Info (2004),PBG Wiadomości (2005-2009), Nasza Grupa = Twój sukces - Biuletyn
Korporacyjny Grupy Kapitałowej PBG (2008-2010). W nawiasie podajemy historyczną
numerację od 1 numeru z 1997 roku.
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Pracownicy Grupy PBG szanują cudzą wiedzę, pracę i własność.
Tego samegooczekują od innych. Dlatego też możliwość kopiowania
i rozpowszechniania tekstów, dokumentów i zdjęć publikowanych
w wydawnictwach Grupy PBG jest ograniczona wyłącznie do osób
uprawnionych.
.
.
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Wiadomości

GRUPY PBG
opracowała MARTA ABRASOWICZ FUNDACJA PBG

Grupa PBG publikuje wyniki za pierwsze
półrocze 2012 roku

Zmiany w stanie prawnym spółek z GK PBG
W czerwcu bieżącego roku trzy spółki z Grupy PBG, tj.: PBG
SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz Aprivia SA złożyły
wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.
Powodem złożenia wniosku była trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak całkowitego rozliczenia robót na
kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego
oraz przeciągające się rozmowy z bankami na temat
pozyskania dodatkowego finansowania. Dwa tygodnie
później kolejne osiem spółek, tj. PBG Avatia Sp. z o.o.,
Dromost Spo. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjnoDrogowych SA, Metorex Sp. z o.o., KWG Sp. z o.o., PBG
Technologia Sp. z o.o., PBG Energia Sp. z o.o. oraz Strateg
Capital Sp. z o.o., złożyły w sądach wnioski o upadłość
z możliwością zawarcia układu mające na celu ochronę
tych spółek, a także interesów wszystkich ich wierzycieli
i pracowników. Kolejną spółką, która złożyła wniosek
o upadłość z możliwością zawarcia układu był Energomontaż Południe SA. Decyzja o złożeniu wniosków
o upadłość przez 12 spółek z Grupy PBG, praktycznie
w jednym czasie, wynika z faktu udzielenia wzajemnych
poręczeń kredytowych i handlowych, a także (w niektórych przypadkach) solidarnej odpowiedzialności kon.
sorcjantów na dużych kontraktach.
Autor: Michał Maćkowiak

.

.
.

Grupa Kapitałowa PBG opublikowała wyniki finansowe
za pierwsze półrocze 2012 roku. Zarówno w wynikach
jednostkowych, jak i skonsolidowanych, zaksięgowane
zostały historycznie największe straty. Tak znaczące
pogorszenie się wyników finansowych spółek z Grupy PBG
spowodowane jest ich trudną sytuacją związaną z problemami płynnościowymi na kontraktach, które doprowadziły
do spowolnienia lub wręcz zatrzymania robót, a co jest
z tym związane zdecydowanego obniżenia przychodów ze
sprzedaży.
.
Zanotowane straty są również efektem prowadzonych
aktualnie procesów postępowań upadłościowych
(układowych i likwidacyjnej) spółek należących do Grupy
PBG. W związku z tymi postępowaniami PBG dokonało
istotnych odpisów wartości udziałów i akcji, jak również
odpisów związanych z udzielonymi wcześniej pożyczkami
oraz odpisów na należności. Dodatkowym czynnikiem
powiększającym wysokość strat są również rezerwy na kary
umowne, które spółki zawiązały na skutek wypowiedzenia
kontraktów przez zamawiających.
.
Obecnie całą branżę budowlaną dotyka seria bankructw,
obniżanie prognoz i zerwane kontrakty. To m.in. konsekwencja wzrostu cen wybranych materiałów oraz wadliwe
ustawy o zamówieniach publicznych.
.


Strata jednostkowa PBG sięgnęła poziomu blisko
1,022 mld zł



Strata skonsolidowana Grupy PBG przypadająca
akcjonariuszom podmiotu dominującego
wyniosła natomiast blisko 1,686 mld zł



Wartość majątku PBG na koniec półrocza 2012
roku została oszacowana na poziomie blisko 2
mld zł, co w porównaniu do wartości
prezentowanej na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku stanowi spadek o 827 mln zł



Wartość majątku Grupy PBG wyniosła natomiast
4,706 mld zł, co w porównaniu do wartości
prezentowanej na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku stanowi spadek o 1,686 mld zł

Pełna wersja raportu PBG za I półrocze 2012 r.
dostępna jest na stronie: http://www.pbg-sa.pl/relacjeinwestorskie/raporty-okresowe/raport-za-i-polrocze2012.html
Autor: Michał Maćkowiak
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PBG: wniosek do ARP kompletny
PBG utraciło pakiet kontrolny nad HBP

.

W wyniku sprzedaży przez Polski Bank Przedsiębiorczości
kolejnych akcji Hydrobudowy Polska (będących przedmiotem zastawu ustanowionego przez PBG), PBG utraciło
pakiet kontrolny w HBP.
.
Na chwilę obecną, tj. 24 września br., PBG posiada
82.302.263 akcji Spółki, z których przysługuje łącznie
82.302.263 głosów, stanowiących 39,09% w kapitale
zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.
.
PBG, mimo że utraciło pakiet kontrolny, w dalszym ciągu
ma pełną kontrolę nad HBP.
.
Autor: Marta Abrasowicz
.

.

"Złożyliśmy w ARP wniosek w sprawie udzielenia pomocy
PBG w postaci pożyczki na ratowanie" - powiedziała
Polskiej Agencji Prasowej Kinga Banaszak-Filipiak,
rzeczniczka PBG.
.
18 września br. PBG złożyło uzupełnienie do wniosku
o udzielenie pomocy publicznej.
.

.

Energomontaż wykona prace na LNG
PBG zdecydowało się na sprzedaż
blisko 5% akcji RAFAKO

.
.

7 sierpnia 2012 roku w transakcjach pakietowych
posesyjnych PBG sprzedało 4,99% akcji spółki RAFAKO.
Akcje RAFAKO trafiły do inwestorów finansowych. Cena
akcji ustalona została na poziomie rynkowym. W wyniku
transakcji PBG pozyskało środki na kontynuowanie działalności operacyjnej. Przeprowadzenie transakcji w obecnej
sytuacji było niezbędne.
.
"Nadal chcemy aby RAFAKO pozostało w Grupie PBG
i aby PBG miało w RAFAKO większościowy pakiet akcji.
Zrealizowanie transakcji było konieczne dla zapewnienia
ciągłości działalności operacyjnej spółki. Nie przewidujemy
dalszej sprzedaży akcji w najbliższej przyszłości" powiedział
Wiesław Różacki, prezes zarządu PBG.
.
Autor: Kinga Banaszak-Filipiak
.

.

Energomontaż-Południe podpisał z włoską firmą Saipem
(liderem konsorcjum budującego Terminal LNG) umowę
.
na wykonanie prac przy budowie gazoportu.
10 kwietnia br. EP otrzymał warunkowe zlecenie na prace
przy terminalu. Warunkiem wejścia umowy w życie był brak
ewentualnego protestu ze strony Inwestora, czyli Polskiego
LNG. Do 10 września Energomontaż nie otrzymał takiego
protestu, dzięki czemu umowa mogła zostać podpisana.
Przedmiotem zlecenia (który został zmniejszony w stosunku
do ustaleń z 10 kwietnia) jest montaż elementów konstrukcji
stalowych, rurociągów oraz urządzeń na terminalu LNG w
Świnoujściu. Spodziewana wartość zleconych prac opiewa
na kwotę 34,6 mln zł, a termin ich ukończenia przypada
.
na 31 grudnia 2013 r.
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najważniejsze wydarzenia w życiu GK PBG
związane ze zmianami stanu prawnego
od czerwca do września 2012
KATARZYNA NACZYŃSKA PBG SA

21 WRZESIEŃ
17 WRZESIEŃ
Sąd ogłasza
upadłość likwidacyjną
spółki HBP SA

Ostateczny termin
zgłaszania wierzytelności
sędziemu komisarzowi

10 WRZESIEŃ
Spółka HBP
składa wniosek
o zmianę formy upadłości

14 SIERPIEÑ
Sąd ogłasza
upadłość ugodową
STRATEG CAPITAL

30 LIPIEC
27 LIPIEC
APRIVIA składa wniosek
o zmianę formy upadłości
na likwidacyjną

Spółka informuje, że sąd
ogłosił upadłość likwidacyjną
APRIVII

18 CZERWIEC

13 CZERWIEC
Sąd ogłasza
upadłość ugodową
PBG SA

4 CZERWIEC

Osiem spółek z grupy PBG
składa wnioski
o upadłość ugodową

11 CZERWIEC
Sąd ogłasza
upadłość ugodową
HBP SA

Zarządy PBG, HBP i APRIVII
składają wnioski
o upadłość ugodową
4 czerwiec: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-prasowe-ri/spolki-z-grupy-pbg-dla-ochrony-pracownikowwierzycieli-i-akcjonariuszy-wnioskuja-o-upadlosc-ukladowa.html , 11 czerwiec: http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/raportybiezace/rb-35-2012-postanowienie-sadu-o-ogloszeniu-upadlosci-spolki-z-mozliwoscia-zawarcia-ukladu.html ,13 czerwiec:
http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/58-2012-postanowienie-sadu-o-ogloszeniu-upadlosci-spolki-zmozliwoscia-zawarcia-ukladu.html , 18 czerwiec: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-prasowe-ri/spolki-zgrupy-pbg-dla-ochrony-pracownikow-wierzycieli-i-akcjonariuszy-wnioskuja-o-upadlosc-ukladowa.html ,27 lipiec:
http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/84-2012-modyfikacja-wniosku-aprivia-s-a-o-ogloszenieupadlosci.html , 30 lipiec: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/85-2012-postanowienie-sadu-oogloszeniu-upadlosci-likwidacyjnej-spolki-zaleznej-aprivia-s-a.html ,10 wrzesień: http://hbp-sa.pl/centrumprasowe/aktualnosci/hydrobudowa-polska-wnioskuje-o-likwidacje.html , 14 sierpień: http://www.pbg-sa.pl/relacjeinwestorskie/raporty-biezace/95-2012-postanowienie-sadu-o-ogloszeniu-upadlosci-spolki-strateg-capital-sp-z-o-o-z-mozliwosciazawarcia-ukladu.html , 17 wrzesień: http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/rb-80-2012-postanowienie-sadu-oogloszeniu-upadlosci-likwidacyjnej-spolki.html , 21 wrzesień: http://www.syndycywielkopolscy.pl/pbg.htm
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I spotkanie RN i Zarządu PBG z Pracownikami
29 czerwca 2012
opracowała MARTA ABRASOWICZ FUNDACJA PBG

28 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podjęło uchwałę powołującą na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBG S.A. Pana
Jerzego Wiśniewskiego. 29 czerwca 2012 roku Rada
Nadzorcza spółki, podjęła uchwałę powołującą Pana
Wiesława Mariusza Różackiego na stanowisko Prezesa
Zarządu PBG. Tego samego dnia odbyło się spotkanie
nowych władz Spółki z Pracownikami PBG. Poniżej
przypominamy słowa, które zostały do nas skierowane
w tym historycznym momencie.

.
Mówiąc za Janem Pawłem II, „trzeba nadludzkiego
wysiłku, by normalnie żyć” teraz nas to czeka,
najtrudniejszy czas. Ile potrwa? Krótkoterminowo
- do końca roku.
.
Jestem szefem Rady Nadzorczej spółki i jej głównym
akcjonariuszem. Planuję zwiększać swoje
zaangażowanie w akcje PBG. Moją rolą będzie patrzenie
strategiczne w szerszym zakresie, budowanie relacji
z otoczeniem zewnętrznym, pomoc zarządowi, służenie
mu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jerzy Wiśniewski:

Wies³aw Mariusz Ró¿acki:

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu
ruchem strategicznym

.
.

__________________________________________________________________

Chciałbym, żebyście przyjęli to wydarzenie jako dobrą
wiadomość. Według mnie jest to najlepsze rozwiązanie,
które byłoby niemożliwe do przeprowadzenia, gdyby nie
moje i prezesa Różackiego wzajemne zaufanie.
To nie była łatwa decyzja , ale gruntownie przemyślana,
długo dyskutowana i zgodna ze strategią spółki.
Uważam, że prezes Różacki, przy jego wielkim talencie
i doświadczeniu, przeprowadzi firmę przez ten wyjątkowo
trudny czas. Chodzi też o to, żeby demonstracyjnie
pokazać Grupę otoczeniu jako część aktywów zdrowych
-Rafako - i część z problemami - PBG - pod jednym
przywództwem.
.
Chciałbym, żebyście wiedzieli, że Mariusz Różacki będzie
prezesem niezależnym. On dobierze skład zarządu,
będzie wprowadzał procedury podejmowania decyzji
na poszczególnych poziomach. Będzie zarządzał firmą
według swojego talentu. Nie będzie dwuwładzy.

Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Prezesa
Wiśniewskiego podjęła decyzję o powołaniu mojej osoby
na stanowisko Prezesa Zarządu spółki PBG.

Nasza przyszłość w naszych rękach

.

___________________________________________________________________

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że stan
formalny, w którym jest firma jest tylko stanem
przejściowym i to w naszych rękach leży - wszystkich
jak tu jesteśmy - czy ten stan będzie krótki, czy długi,
czy zakończy się sukcesem i powrotem na ścieżkę
normalnego funkcjonowania i rozwoju, czy nie. Właściwie
niemal wszystko zależy od tego, jak będziemy pracować,
jakie będzie nasze nastawienie. Reszta zależy
od otoczenia, jak ułożą się nasze relacje z wierzycielami.
Kiedy w sytuacji normalnego funkcjonowania firmy
trzeba dać z siebie 100%, to wtedy, gdy trzeba firmie
pomóc, trzeba dać z siebie 120% - taka jest kolej rzeczy.

Mariusz, dziękuję Ci, że zgodziłeś się objąć funkcję
prezesa na te trudne czasy, to wielkie wyzwanie.

Co nas czeka?

.

___________________________________________________________________

W ujęciu długoterminowym nie widzę perspektywy dla
budownictwa. Ale mamy Rafako, nasze najcenniejsze
aktywo, bez którego proces układowy byłby mało
prawdopodobny.
.
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Proces restrukturyzacji

.

__________________________________________________________________

W swojej karierze zawodowej po raz czwarty podejmuję
się restrukturyzacji finansowej. Szczęśliwie, poprzednie
trzy zakończyły się sukcesem, jestem przekonany,
że tym razem też się uda. Moment, w którym PBG
zaczęło się restrukturyzować jest jeszcze na tyle
wczesny i rokujący, że sukces jest bardzo realny.
Niestety musimy się również przygotować na to,
że przez pewien okres czasu nie będziemy mogli
pracować w tak komfortowych warunkach, jak to było
przedtem z pełnym zaufaniem o to co przyniesie dziś
i jutro. Trzeba przyzwyczaić się do tego, że mogą być
sytuacje, które będą niestabilne. Natomiast w żadnym
wypadku nie powinno zabraknąć w nas przekonania,
że jeżeli jednak coś zrobimy to będzie lepiej. Tak to
działa, tak już w życiu jest. Z bierności nie ma efektu.
Tylko aktywność, kreatywność, myślenie i praca
powodują, że można pokonać trudności. Nawet jeśli
w jakiś sytuacjach wydaje się, że nie ma wyjścia,
to mimo wszystko ta aktywność może spowodować,
że wyjście się znajdzie.
.
Chciałbym zwrócić uwagę, że problemy, który spotkały
PBG nie są indywidulane, ale systemowe. Wszystkie
firmy w branży mają poważne kłopoty. Zarówno
te, które jak PBG nie mają wsparcia na zewnątrz,
jak i te usytuowane w międzynarodowych koncernach,
gdzie w razie kłopotów otwiera się parasol i deszcz
.
przestaje padać.
Spółka PBG jako jedna z pierwszych firm zorientowała
się, że jest źle i podjęła się procesu restrukturyzacji.
Nastąpiło to na tyle wcześnie, że dziś jeszcze wszystko
jest do odbudowania.
Bezpośrednio po okresie
restrukturyzacji nie będzie już to ta sama firma, będzie
musiała być niestety dostosowana do bieżącej
sytuacji. Myślę jednak, że potem w krótkim czasie PBG
ma pełne prawo i szanse, by wrócić na swoje miejsce
.
na mapie gospodarczej.

Opowieść o muszce

W zasadzie taka muszka, gdyby była istotą myślącą,
to powinna w takiej sytuacji przestać się ruszać, utracić
aktywność, bo najdłużej by wtedy żyła. Ale muszka
z natury jest aktywna i cały czas macha tymi swoimi
skrzydełkami, bo nie wie, że przez to machanie zamiast
pięciu tylko minuta życia jej została. Ale w wyniku
machania wyszedł kawałeczek masła i ona sobie na tym
maśle usiadła, wyschła i odleciała. Ona nie wiedziała,
że jak będzie skrzydełkami machała, to masło
powstanie… i podobnie jest w życiu. Wiele pomysłów
rodzi się z tego, że ktoś nie wiedział, że się nie da
.
i po prostu działał. I tak to jest w biznesie.
Z aktywności, oczywiście nakierowanej na właściwy tor,
wynikają same pozytywy. Tutaj istotna rola menadżerów
firmy, by tą aktywność na właściwy tor nakierować,
.
by była pożyteczna.

Podziękowania dla Jerzego Wiśniewskiego

.

____________________________________________________________________

Z tego miejsca chciałbym złożyć nie tylko
podziękowania, ale także serdecznie pogratulować panu
prezesowi Jerzemu Wiśniewskiemu za to, że w ciągu
kilkunastu lat stworzył firmę, która z poziomu garażu
stała się jedną z największych firm budowlanych
w Polsce. Firmę znakomicie działającą, zdobywającą
.
w sposób niezwykle skuteczny kontrakty.

Najważniejsza załoga

.

____________________________________________________________________

W tej chwili ważne, by firma miała dobre fundamenty,
dobre kontrakty, by ustrukturyzować finanse.
Najważniejsze by ochronić miejsca pracy, które firma
stworzyła i z którymi Państwo wiążecie przyszłość swoją
i swoich rodzin. Firma nie może istnieć bez ludzi,
Nie może istnieć bez Państwa. To nie aktywa trwałe,
jakieś hale, maszyny, komputery ją tworzą. Tylko ludzie,
.
ich zapał, talenty, chęć pracy i aktywność.

.

____________________________________________________________________

Na tą okoliczność chciałbym opowiedzieć Państwu
historię o małej muszce, która wpadła do śmietany.

Wysogotowo, 29 czerwca 2012 r.
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Na zdjęciu Przewodniczący RN PBG Jerzy Wiśniewski z Nadzorcą Sądowym PBG Waldemarem Bojarskim.

Etapy postępowania upadłościowego
z możliwością zawarcia układu
MECENAS KONRAD SYRYCA
RADCA PRAWNY Z KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH FIC, MIDLOCH, SYRYCA

1.

Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu i określa termin
w jakim wierzyciele powinni zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi (wyznaczonemu
w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu).

2.

Nadzorca sądowy sprawdza zgłoszone wierzytelności i sporządza ich listę, tj. wykaz wierzycieli
z podaniem m.in. tytułu powstania i wysokości wierzytelności.

.

3.
4.

Zatwierdzenie listy wierzytelności przez sędziego-komisarza.

.

W terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności odbywa się zgromadzenie
wierzycieli. Wraz z zawiadomieniem o zgromadzeniu, wierzycielom doręcza się propozycje układowe
oraz informacje o podziale wierzycieli ze względu na kategorie ich interesów. Na zgromadzeniu
wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca składa na wstępie sprawozdanie, w którym ocenia stan
przedsiębiorstwa oraz opiniuje możliwość wykonania propozycji układowych.

.

5.

Po tym następuje głosowanie nad zaproponowanym układem i jego przyjęcie stosownym
postanowieniem.

.

6.

Układ zatwierdza sąd po przeprowadzeniu rozprawy, przy czym rozprawa ta odbywa się nie wcześniej
niż po upływie tygodnia od zgromadzenia wierzycieli.

.

7.

Po zatwierdzeniu przez sąd układ staje się wiążącym (dla upadłego i jego wierzycieli) źródłem prawnym
.
regulującym sposób spłaty zobowiązań upadłego oraz dalszego gospodarowania jego majątkiem.

8.

Po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ sąd wydaje postanowienie
o zakończeniu postępowania upadłościowego.

9.

.

.

Po zakończeniu postępowania upadły odzyskuje prawo do władania i zarządzania swoim majątkiem
w takim zakresie, w jakim wynika to z treści układu.
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Słownik ważnych pojęć
MECENAS KONRAD SYRYCA
RADCA PRAWNY Z KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH FIC, MIDLOCH, SYRYCA

Syndyk jest to osoba powoływana w przypadku
ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację
majątku dłużnika. Syndyk nie bierze udziału
w postępowaniu upadłościowym, w którym sąd
wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości
z możliwością zawarcia układu. Głównym
zadaniem syndyka jest objęcie majątku upadłego,
a następnie zarządzanie nim oraz zabezpieczenie
przed zniszczeniem uszkodzeniem lub zabraniem
go przez osoby postronne. Syndyk realizuje również
inne zadania wynikające z ustawy prawo
.
upadłościowe i naprawcze.
Sędzia komisarz jest to sędzia zawodowy,
orzekający w sądzie rejonowym w zakresie spraw
upadłościowych. Kieruje on postępowaniem
upadłościowym, uzgadniając z syndykiem
(zarządcą lub nadzorcą sądowym) wszystkie
istotniejsze sprawy związane z bieżącym tokiem
postępowania. Jego zadaniem jest również nadzór
nad wszystkimi uczestnikami danego postępowania
upadłościowego oraz samym postępowaniem
.
upadłościowym.
Nadzorca sądowy
jest to osoba
posiadająca licencję syndyka, powoływana
w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością
zawarcia układu, gdy zarząd majątkiem pozostaje
w rękach upadłego. Jego uprawnienia
sprowadzają się do nadzorowania czynności
dokonywanych przez dłużnika postawionego
w stan upadłości z możliwością zawarcia układu.
Do głównych obowiązków nadzorcy sądowego
należy m.in.: ustalanie składu masy upadłości,
wyrażanie zgody na dokonywanie przez upadłego
niektórych czynności, udział w zgromadzeniach
wierzycieli, ustalanie listy wierzytelności, zgłaszanie
propozycji układowych. Nadzorcę sądowego
ustanawia sąd, a postanowienie o jego
wyznaczeniu podlega obwieszczeniu w Monitorze
.
Sądowym i Gospodarczym.
Zgromadzenie wierzycieli jest to organ
postępowania upadłościowego, powołany do
spełniania określonych funkcji w ogólnym interesie

wszystkich wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli
zwoływane jest przez sędziego-komisarza
w przypadkach określonych w ustawie. Jego
zasadniczym zadaniem jest podjęcie decyzji
w sprawie przyjęcia układu wymaganej
w postępowaniu upadłościowym z możliwością
.
zawarcia układu.

Rada wierzycieli jest to organ postępowania
upadłościowego, składający się z niewielkiej liczby
wierzycieli, posiadający w postępowaniu
upadłościowym funkcje doradczo-kontrolne. Rada
wierzycieli jest organem fakultatywnym co oznacza,
że dla przeprowadzenia całego postępowania
upadłościowego nie jest konieczne jej powołanie.
Jej zadania obejmują przede wszystkim służenie
pomocą syndykowi, nadzorcy sądowemu lub
zarządcy, kontrolowanie ich czynności, udzielanie
zezwolenia na dokonywanie określonych czynności
.
wskazanych w przepisach ustawy.
Propozycje układowe propozycje układowe
jest to rodzaj oferty, jaką dłużnik przedstawia
ogółowi wierzycieli określając warunki, na jakich
gotów jest zawrzeć układ. Wskazują one na jeden
lub więcej sposobów wykonania zobowiązań
dłużnika. Przyjęcie bądź odrzucenie propozycji
układowych dłużnika następuje w drodze
.
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli.
Masa upadłości jest to część majątku
upadłego, która służy zaspokojeniu wierzycieli
w postępowaniu upadłościowym. Masa upadłości
powstaje z dniem ogłoszenia upadłości. W skład
masy upadłości wchodzi majątek należący do
upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, a także
.
nabyty przez upadłego
.
w toku postępowania
.
Upadłościowego
.
z pewnymi,
.
ustawowymi
.
Wyłączeniami.
.
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informacje
o układzie
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

PREZES FUNDACJI PBG

W czwartek, 14 czerwca odbyło się spotkanie Zarządów PBG
SA w upadłości układowej oraz Hydrobudowy Polska SA
w upadłości układowej ze spółką Syndycy Wielkopolscy
Bojarski, Senger-Kałat, Gnatkowski sp. k., wyznaczoną przez
Sąd jako nasz nadzorca sądowy. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Zarządów obu spółek oraz Waldemar
.
Bojarski, Edyta Senger-Kalat i Krzysztof Gnatkowski.
Po przywitaniu głos zabrał Nadzorca Waldemar Bojarski, który
przyznał, że spółki mają kłopoty, lecz mają one charakter
przejściowy i tak należy myśleć o naszej sytuacji i tak powin.
niśmy mówić o sobie.
W imieniu swoim jak i spółki Syndycy Wielkopolscy, Nadzorca
zapewnił, że w swoich pracach będą się kierowali dobrem
naszych Spółek, że dołożą wszelkich starań, by układ był partnerski, a wspólna praca przekona Sąd, że przygotowane przez
Spółki materiały są rzetelne i na ich podstawie bez uwag
można podejmować najlepsze dla wszystkich decyzje, nie
zapominając o procedurach i technicznych aspektach
.
sądowych.
Nadzorca podkreślił, że ich praca polegać również będzie na
pomocy przy kreowaniu pozytywnego wizerunku w obecnych
okolicznościach, z myślą o funkcjonowaniu w przyszłości aby
Spółki mogły nie tylko spłacić swoje zobowiązania, ale bez
.
przeszkód rozwijać się dalej.
Po tym wystąpieniu głos zabrał Prezes Jerzy Wiśniewski,
który w imieniu Zarządów i Pracowników zgłosił gotowość
do współpracy i zadeklarował udzielenie nadzorcom dostępu
.
do wszelkich niezbędnych materiałów.
Mecenas Bojarski podziękował za deklarację współdziałania
i wyraźnie podkreślił, że nie planują spółek czy zarządów
w niczym ograniczać, poza czynnościami, w których ograni.
czenia są konieczne z uwagi na przepisy prawa.
.
Przypomnijmy, że w postanowieniu sądu czytamy:
W punkcie drugim wyznaczono sędziego komisarza, postanawiając w pkt 3 sentencji postanowienia o ustanowieniu
zarządu własnego upadłego nad całością majątku, stwierdzając w przypadku dłużnika brak podstaw do ustanowienia
zarządcy, to jest do pozbawienia w jakiejkolwiek części
upadłego zarządu nad całością lub częścią mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Upadły sprawujący zarząd
własny jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego
.

Moment podpisywania wniosku o upadłość układową (fot. M.Wiśniewska)

zarządu, a na dokonywanie czynności przekraczających zakres
zwykłego zarządu jest wymagana zgoda nadzorcy sądowego,
.
chyba, że ustawa przewiduje zgodę rady wierzycieli.
Pojęcie „czynności zwykłego zarządu”, które jest istotne
z punktu widzenia prowadzenia działalności przez spółkę, nie
da się wprost zdefiniować. Z pewnością obejmuje ono bieżącą
działalność spółki. Zakres będzie ustalany z nadzorcą sądowym, który posiada ustawowy nadzór nad czynnościami
zarządu przekraczającym zakres zwykłego zarządu i posiada
kompetencję do wydania lub odmawiania zgody na takie
.
czynności.
Podczas spotkania prawnicy przekazali też informacje o bie.
żącej działalności Spółek i tak:
- Obowiązki informacyjne - giełdowe w PBG i HBP pozostają
.
bez zmian.
- Udział w przetargach jest dopuszczalny i możliwy z tym, że
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Innymi słowy, spółki będą wykluczone z przetargów od
momentu ogłoszenia upadłości, do dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu zatwierdzającego układ. Jeżeli jednak
układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
majątku spółki, wówczas spółka będzie wykluczona z przetargów od dnia ogłoszenia upadłości. Regulacja dotyczy tych
postępowań, w których ocena spełniania przesłanek do
.
wykluczenia jeszcze nie nastąpiła.
Spotkanie zakończyło się ustaleniem etapów postępowania
upadłościowego.
.
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Dziękujemy i życzymy...

Drogi Panie Prezesie

.

Podczas spotkania z nami 29 czerwca 2012 r. powiedział Pan,
.
że decyzja o ustąpieniu z funkcji Prezesa Zarządu PBG nie była łatwa,
.
ale jest zgodna ze strategią Spółki. Dzisiaj chcemy podziękować Panu
.
za ciągłe szukanie rozwiązań, ogromną odpowiedzialność, poczucie obowiązku
i niesłabnącą wiarę w sukces. Za to, że w Pana słowniku nie ma zdania: „nie da się”.
Za angażowanie całej swojej wiedzy i serca w budowanie Grupy Kapitałowej.
.
Za całe minione 18 lat na stanowisku Prezesa Zarządu PBG. Cieszymy się,
że wciąż pozostaje Pan z nami i z perspektywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
wyznacza Pan strategię odbudowy PBG. Dziękujemy za wszystko!
.
Załoga PBG
.

Panie Prezesie
Dziękując za te lata dotychczasowej ciężkiej pracy w Naszej i dla Naszej Firmy, wierząc w to że „18-tka”, która
dopiero co przeleciała to zaledwie wstęp do „dorosłości”, czyli okresu w którym odnosi się przecież największe
życiowe sukcesy, życzymy przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w realizacji wytyczonych celów i zapewniamy że w tych działaniach w miarę naszych możliwości pomożemy….
Dziękujemy Szefie...

Paweł Buczkowski
Wraz z pracownikami Pionu Hydrotechnicznego

Panie Prezesie,
Chcielibyśmy podziękować za wieloletnią współpracę, która dawała Nam mnóstwo satysfakcji oraz
zadowolenia, przynosząc jednocześnie ogromne zawodowe doświadczenie. Dziękujemy również za to,
że w obliczu różnych chwil zawsze czuliśmy się ważnymi członkami zespołu PBG. Dziękujemy za wielkie serce,
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i poczucie odpowiedzialności.
Na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej życzymy Panu wszelkiej pomyślności, siły i dalszej
determinacji w dążeniu do realizacji postawionych celów i wielu kolejnych, owocnych lat działalności,
które staną się dla Pana źródłem dumy, satysfakcji i spełnienia.
Pracownicy Działu Audytu i Platformy Zakupów.
Składamy serdeczne podziękowania za to, że wspólnie z Panem Prezesem możemy uczestniczyć w procesie
rozwoju firmy, będąc jej częścią. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy poznać tak wspaniałego człowieka,
który angażuje swój czas, wiedzę, umiejętności, siły fizyczne i psychiczne by WSZYSTKIM POMAGAĆ.
Pracownicy Działu Controllingu

Nasz Drogi Panie Prezesie
Od zawsze powtarza Pan, że poza kapitałem finansowym, organizacja do rozwoju potrzebuje ludzi. Zapewniamy, że my,
Pracownicy, dołożymy wszelkiej staranności, by wspomóc proces restrukturyzacji PBG. Mając w pamięci sukcesy PBG, które
przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, problemy w których dzisiaj się znajdujemy traktujemy jako przejściowe.
Życzymy Panu kolejnych lat sukcesów na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i dziękujemy za 18 lat kierowania
Spółką PBG.
Elżbieta Tomaszyk wraz z pracownikami Działu Kadr
Szanowny Pan Prezes
Jerzy Wiśniewski
W imieniu własnym jak i wszystkich Pracowników spółki PBG AVATIA pragnę złożyć na Pana ręce podziękowania
za dotychczasowe lata współpracy,za trud i wysiłek oraz za wsparcie, na które zawsze mógł liczyć nasz zespół.
Przede wszystkim jednak dziękujemy za Pana poświęcenie, serce i zaangażowanie zaszczytem jest możliwość
uczenia się od Pana doświadczenia i profesjonalizmu.
życzymy dalszych sukcesów
z wyrazami szacunku
Zarząd i Pracownicy PBG AVATIA Sp. z o.o.

W podziękowaniu za wybór tylko pomyślnych wiatrów w tych 18 latach…. jedynemu takiemu Sternikowi
zdrowia i wytrwałości!!!
Maciej Kwiatkowski wraz z zespołem Terminalu LNG

c.d.n ...

nowi
w PBG
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić
i przychodzi taki jeden, który nie wie,
że się nie da i on to właśnie robi.
Albert Einstein.

Trzeba jak najmniej mówić i jak najwięcej działać taką
zasadą kieruje się Wiesław Mariusz Różacki, prezes RAFAKO
a od dnia 29 czerwca 2012 r. także prezes PBG S.A, który
wziął na siebie ciężar pokierowania spółką w trakcie nego.
cjacji z wierzycielami.
W branży uważany jest za człowieka odważnego i niebojącego się wyzwań. Ukończył Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej,
a następnie specjalizował się w zakresie budowy elektrowni
jądrowych. Miłośnik muzyki: świetnie śpiewa, gra na pianinie
i gitarze. Więcej na temat prezesa Różackiego przeczytacie
w artykule publikowanym w Bvortalu:
.
http://bvortal/article/show/id/7291
.

Także od sierpnia b.r. z PBG S.A. związany jest Pan Janusz
Koszarny, który objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Na tym stanowisku odpowiadać będzie za współpracę
z Zarządem w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz
bieżące wsparcie procesów restrukturyzacyjnych. „Mam
świadomość, że stanowisko dyrektora zarządzającego nie
istniało wcześniej w grupie PBG. Proces układowy to dla
każdej spółki duże wyzwanie organizacyjne i negocjacyjne.
Moją rolą i głównym zadaniem jest wspieranie zarządu PBG
w tym procesie powiedział Pan Janusz.

W sierpniu b.r. Zarząd PBG powierzył stanowisko Dyrektora
Finansowego Pani Justynie Ryczko. Głównym celem
zespołu, którego prace koordynuje Pani Justyna, są obecie
przede wszystkim negocjacje z największymi wierzycielami
Spółki, w tym głównie choć nie jedynie z jej wierzycielami
finansowymi, takimi jak banki, zakłady ubezpieczeń czy
obligatariusze. Prowadzone negocjacje mają na celu
ustalenie akceptowalnego przez wszystkie strony poziomu
restrukturyzacji długów Spółki. Mam nadzieję, że w kosekwencji pozwoli to na uzgodnienie ostatecznych propozycji
układowych i zawarcie układu z wierzycielami, a w kolejnym kroku również pozyskanie nowego finansowania, które
pomoże Spółce odzyskać portfel kontraktów i jednocześnie
zrealizować układ mówi Pani Justyna.
.
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II spotkanie RN i Zarządu PBG z Pracownikami
21 września 2012
opracowała KATARZYNA NACZYŃSKA PBG SA

procesu będzie ostateczna lista wierzytelności, która
również zostanie ogłoszona w Monitorze. Na bazie tej
listy będzie przygotowane zgromadzenie wierzycieli
.
i przegłosowane zostaną propozycje układowe.

Jerzy Wiśniewski:
.
Witam załogę!
Bardzo mi miło, że możemy się spotkać przed weekendem, mamy dla Państwa trochę informacji, które
przekaże Prezes Zarządu, Mariusz Różacki. W dniu
dzisiejszym odbyło się spotkanie managmentu z doradcami, omówiliśmy sytuację bieżącą i chciałbym
żebyście z pierwszej ręki wysłuchali, jak ona obecnie
wygląda. Ja jestem tylko po to, by świadczyć że żyję
i walczę, wspieram Zarząd jak mogę, jeżdżę po całym
świecie i po całej Polsce. Ciebie Mariusz poproszę,
.
przedstaw sytuację bieżącą.

Wies³aw Mariusz
Ró¿acki:

.

.
Również wszystkich serdecznie witam.
Chciałabym Państwu przekazać trochę bieżących informacji, które nam dadzą obraz dzisiejszej sytuacji i pozwolą Państwu wyrobić sobie własne zdanie na temat
.
perspektyw i przyszłości.

Stan formalny Spółki

.

---------------------------------------------------------------------Firma PBG jest w stanie formalno-prawnym upadłości
układowej. Co jest istotne, proszę nie mylić tego myślowo, czy słownie z upadłością likwidacyjną. Jest to
bardzo istotna różnica. Nieszczęśliwie się składa, że od
kilku lat mamy nowe prawo, gdzie i układ i likwidacja
są pod jedną (mylącą) nazwą, co często wprowadza
.
niepotrzebne zamieszanie i negatywne emocje.

Najbliższe etapy prac nad układem

Nasze realizacje i negocjacje z bankami
-----------------------------------------------------------------------W tej chwili firma prowadzi normalnie działalność
operacyjną. Na kontraktach, które są zawarte przez
PBG, są prowadzone prace. Głównie są to prace
prowadzone na 3 dużych projektach: w ramach
konsorcjum na gazie skroplonym LNG w Świnoujściu
i 2 duże projekty dla PGNiG: Wierzchowice (podziemne
.
zatłoczenie gazu) i projekt LMG.
Cały czas prowadzimy rozmowy z bankami, które mając
prawa do cesji, utrudniają (czy to dobre, czy złe słowo,
ale oddające właściwy sens) przepływy na projektach
a w związku z tym, realizację tych projektów. Jesteśmy
praktycznie na ukończeniu negocjacji z najważniejszym
z tych projektów czyli na projekcie LMG, tam mamy
największe przepływy, to jest najistotniejszy z tych
wszystkich projektów z punktu widzenia rozwoju,
.
z punktu widzenia perspektyw.
Wierzchowice są również ważne, ale w Wierzchowicach kryterium najważniejszym jest to, aby ochronić
kontrakt. Natomiast LMG to jest kontrakt, który daje
nam dużą szansę na przyszłość. Projekt LNG z kolei jest
takim kontraktem, który jest stosunkowo bezpieczny
i biegnie poza ryzykami ze strony naszych wierzycieli.
Z tego punktu widzenia na tym projekcie zagrożeń nie
.
ma.

.

-----------------------------------------------------------------------Dzisiaj mija ostatni dzień zgłaszania wierzytelności
w sądzie, za kilka, kilkanaście dni będziemy znali ich
wielkość i to jest pierwszy poważny etap zamykający
proces przygotowania układu. Ten proces jeszcze
potrwa niestety kilka miesięcy. To nie jest tak, że zaraz
po skompletowaniu zgłoszeń od wierzycieli można
przystąpić natychmiast do konkretnych rozmów, do
sformułowania propozycji układowych. Po drodze
niestety jeszcze jest formalny etap, czyli wstępne
ogłoszenie w Monitorze wierzytelności, na których
będą również wierzytelności tzw. sporne. Później będą
procesy, które będą rozstrzygały, czy te procesy są
sporne po stronie stanowiska spółki, czy po stronie
stanowiska wierzycieli. I dopiero po zakończeniu tego

Finansowanie

.

-----------------------------------------------------------------------W ramach procesu restrukturyzacji finansowej jest
przewidzianych kilka wariantów, kilka sposobów
uzupełnienia brakujących pieniędzy na działalność
przedsiębiorstwa. Jednym z tych sposobów jest
wsparcie ze strony instytucji rządowej jaką jest ARP.
Niestety ponieważ status formalno-prawny przedsiębiorstwa jest w upadłości, ten proces jest wydłużony
w stosunku do przedsiębiorstw, które nie mają takiego
statusu. Pożyczka udzielona przez ARP musi niestety
być zatwierdzona przez Brukselę, co może potrwać
.
kilka miesięcy.
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.
Równolegle są prowadzone rozmowy z bankami (które
są również naszymi wierzycielami), aby wsparły naszą
działalność poprzez tzw. nowe finansowanie. W ramach tego nowego finansowania kluczowym instrumentem, o który zabiegamy są gwarancje. Żeby można
było zawierać nowe kontrakty musimy mieć dostęp do
linii gwarancyjnej i to jest podstawowy element na.
szych negocjacji z bankami w tej chwili.
Drugi element, który negocjujemy, to są kwestie
obronne, osłonowe. Niektóre z banków mają prawa do
naszych przepływów, bądź to na bazie cesji, bądź to na
bazie innych tytułów. Liczę na to, że proces negocjacji
z bankami zakończy się podpisaniem porozumienia
w ciągu dwóch tygodni. Porozumienia mającego status
mini standsill, w którym banki się zobowiążą dać nam
szansę spokojnego przygotowania układu, przedstawienia go i przegłosowania. Wydaje się, że to jest
realne, osiągnięcie takiego porozumienia, tym bardziej,
że ono nie dotyczy w tej chwili jakiś istotnych pozycji.
Nie są to kwoty, które nawet gdybyśmy je przegrali, to
przewrócą firmę, natomiast na pewno, jeżeli byśmy nie
uzyskali porozumienia, byłoby dużo trudniej prowadzić
przedsiębiorstwo w tym okresie, w którym dzisiaj
.
jesteśmy.

.

Eksperci zewnętrzni

-----------------------------------------------------------------------Póki co dajemy sobie radę, proces przygotowania
układu biegnie sprawnie, mamy bardzo dobrych
doradców, którzy nas w tym wspierają. Od strony
przygotowania warunków układowych, czyli powiedzmy od biznesowej części, wspiera nas PWC (dawniej
Price Waterhouse Coopers), od strony prawnej kancelaria, która się specjalizuje w kontaktach z bankami to
jest Allen&Overy i to są dwie instytucje, które w
zakresie układu pracują. W obszarze wsparcia, czy
poszukiwania wsparcia kapitałowego zewnętrznego,
pracuje z nami firma Trigon, która od lat zna firmę,
więc to jest taka powiedziałbym trochę może nie
koleżeńska, ale na pewno dużo bardziej zaangażowana
pomoc od doradców, którzy byliby tylko wynajęci na
konkretny jeden projekt. Wszyscy są zmotywowani,
wszyscy widzą szansę osiągnięcia sukcesu, na zam.
knięcie tego układu w określonym czasie.

Nie ma powodów do niepokoju

.

-----------------------------------------------------------------------Z tego miejsca chciałbym wszystkim jednoznacznie
przesłać sygnał, że nie ma żadnych symptomów zmiany
ścieżki upadłościowej w PBG. Jesteśmy na ścieżce
układowej i z dzisiejszej perspektywy nie ma żadnych
przesłanek do tego, żeby ta ścieżka była zmieniona.
W podmiotach w naszej grupie kapitałowej, które tę
ścieżkę zmieniły w zasadzie od początku taki wariant
był brany pod uwagę. Także tam nie było zaskoczenia,
tam była inna sytuacja formalno-prawna już w momencie rozpoczynania procesu. W PBG jest inaczej
i z tego tytułu nie ma żadnych powodów, żeby niepokoić się. Proces układowy biegnie zgodnie z planem
.
i wydaje się, że sukces jest bardzo pewny.

Jerzy Wiśniewski:

Konsekwentnie do przodu

.

-----------------------------------------------------------------------Chciałbym również do Państwa się zwrócić, szczególnie
do tych osób, które mają kontakty zewnętrzne, z pewną próbą przełamania się mentalnego i nie brania zbyt
emocjonalnie do siebie tego, jak otoczenie na nas
reaguje. Z osobami, które pracują w zakresie handlu,
już taką oddzielną rozmowę odbyliśmy, żeby nie
przejmować się tym, że nas się traktuje trochę gorzej
dzisiaj. To jest naturalne i proszę tego nie traktować, że
.
tacy jesteśmy. To jest po prostu brak wiedzy.
Jest taka życiowa prawda, że bogatemu to i diabeł
dzieci kołysze natomiast biednemu to i wiatr w oczy.
I ta prawda niestety się powtarza w każdej sytuacji.
Jeżeli ktoś ma kłopoty, to tylko niewielu jest skłonnych
mu pomóc, natomiast przyjaciele, ci którzy byli wtedy,
kiedy byliśmy bardzo dobrze sytuowani, nagle się od
nas odwracają. Proszę się tym nie przejmować, proszę
konsekwentnie swoje czynności wykonywać, dążyć do
swych małych celów, bo proszę mi wierzyć, że to się
wszystko odwróci. W momencie kiedy firma znów
stanie w pełni na nogi to ci, którzy dzisiaj mówią źle
.
o PBG, będą mówili inaczej.

To pocieszające słowa. Powiem Państwu, że dynamika
wydarzeń jest teraz, jak prezes Różacki wspomniał,
ogromna. Dlatego trudno informować załogę często.
Jednego dnia moglibyśmy dawać trzy, cztery komunikaty, które by ze sobą były sprzeczne. W związku z tym
spotkania będą cykliczne, ale w takim interwale czasowym, żeby można było coś już konkretnego w podsumowaniu powiedzieć. Ideą i zadaniem Zarządu, zadaniem Mariusza, jest ochrona PBG S.A. i tę czynność
wykonuje w mojej ocenie bardzo dobrze i chciałbym
.
mu za to podziękować.

Wies³aw Mariusz Ró¿acki:
Tak jak już powiedziałem, z dzisiejszej perspektywy, ani
proces układowy, ani bieżąca działalność, nie są zagrożone. Utrata bieżącej płynności, to jest utrata możliwości prowadzenia układu. Jeżeli ja mówię, że się układ
prowadzi bez zagrożenia tzn., że jest to równoznaczne
z tym, że bieżąca płynność jest z dzisiejszej perspek.
tywy zapewniona.

Zmiany w Regulaminie Pracy PBG

.

Podczas spotkania Prezes Różacki przekazał także
Pracownikom informację o zmianach w Regulaminie
.
Pracy tj. anulowaniu przerwy lunchowej.
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Jak poruszać się

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
KAROLINA KUBICA-KAMIŃSKA
FUNDACJA PBG
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JAKOŚĆ SKUTECZNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ
na tych niezmiennych od lat wartościach opierają się nasze zasady postępowania.
Wierzymy, że dzięki nim pozyskaliśmy zaufanie i zadowolenie wielu kluczowych Klientów, które pozwoliło nam znaleźć
się w czołówce firm budowlanych. Dobrze znamy nasze zasady etyczne i kierujemy się nimi w codziennym działaniu:

Dodatkowo, w dzisiejszej sytuacji, szczególne efekty przyniesie stosowanie się do poniższych zasad:

Pamiętaj: ciągle jesteśmy w grze!
*sytuacja kryzysowa - zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ w taki sposób, iż zaczynają się w nim zmiany.
Rezultatem tych zmian może być jakościowo nowy układ lub nowa struktura i funkcja w istniejącym układzie.
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... na lepsze
KAROLINA KUBICA-KAMIŃSKA PBG SA

Strefa neutralna w procesie zmiany, to czas
pomiędzy zakończeniem starego etapu
a rozpoczęciem nowego. Jest to trudna faza,
jednak stanowi jednocześnie najlepszą
okazję, aby ulepszyć organizację. Nie musi
być okresem straconym na bezsensowne
czekanie i zamieszanie. Zarząd tworzy strategię, Ty zatroszcz się o swoje miejsce w nowej
sytuacji. Przerwę w rutynowych zajęciach
możesz wykorzystać do wykonywania zadań,
na które „nigdy nie było czasu”. Przeanalizuj
te polityki i procedury, nad którymi masz
kontrolę lub w myśl których działasz. Wykryj
luki i wąskie gardła. Weź odpowiedzialność
i zaproponuj zmianę. Nie ma chyba ani
jednego projektu lub procedury, których nie
dałoby się ulepszyć. Zasady zgodnie z którymi
działasz zostały opracowane do zarządzania
.

Proszę Was o
zaufa
planów. Bez W nie i wsparcie w realizacj
i
asz
nia ich realizac ego poparcia i zaangażowaja będzie znacz
nie trudniejsza
.

bieżącymi sprawami przed transformacją. Czy
potrzeba nowej polityki, która opisze zasady
działania w obecnej sytuacji? Bez względu
na szczegóły sytuacji w jakiej się znajdujesz,
musisz zadać sobie następujące pytanie: Jak
mogę sprawić, by ten okres przejściowy
pomiędzy starym a nowym był nie tylko
znośny, lecz był także czasem rozwoju dla
firmy i dla mnie? I nie trać czasu na szukanie
błogosławieństwa od wszystkich dla Twojego
projektu. Inicjatywy tego typu zyskują ważność dzięki dobrym rezultatom, które przy.
noszą.
Podstawowa zasada na przeżycie strefy
neutralnej brzmi: wykorzystaj każde utrudnienie jako szansę na ulepszenie czegoś. .

Źródło: W. Bridges, Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Kraków 2008.

Kilka wskazówek na optymalne wykorzystanie fazy neutralnej zaprezentowanych przez STRATEX podczas SIS 2012:


Cenimy lojalność i konsekwencję

Jesteśmy zaangażowani w sprawy firmy

Mówimy dobrze o pracodawcy

Otwarcie mówimy o problemach i swoich pomysłach

Zawsze dotrzymujemy słowa

Szanujemy swój czas
WIEDZA / 17

nasze realizacje: LMG
GRUPA PBG B

UDUJE

KINGA ROLNIK, RADOSŁAW RZĄSA PBG SA

Mamy koniec września 2012r i jakże odmienny od
zastanego w 2009r, krajobraz za oknem biura budowy
LMG. Po 4 latach wytężonych prac projektowych,
budowlanych i instalacyjnych, po setkach spotkań,
narad i tysiącach wysłanych maili, wielkimi krokami
wkraczamy w końcową fazę projektu jaką jest rozruch
.
kopalni LMG.
Projekt o wartości prawie 1,4 mld zł, prowadzony pod
kierownictwem p. Marka Powały w konsorcjum
z Tecnimont KT SpA, koordynuje zespół ok. 50 stale
obecnych na budowie pracowników PBG i wspiera
kilka firm z GRUPY. Udział w budowie brały m.in:
Aprivia, Hydrobudowa, Excan Oil and Gas Engineering,
PBG Avatia oraz obecne nadal przy rozruchu - PBG
.
Technologia i Energomontaż-Południe.
W chwili obecnej kończymy odbiory techniczne
częściowe poszczególnych instalacji i przygotowujemy
się do planowanego na 02.10.2012r Odbioru
Technicznego Inwestycji. Równolegle prowadzone są
prace rozruchowe. Na dzień dzisiejszy uruchomiono
obiekty: instalacja pochodni, instalacja sprężonego
powietrza, instalacja azotu, pompownia p.poż., instalacja p.poż., instalacja uzdatniania wody, prysznice
bezpieczeństwa, instalacja wody deszczowej, instalacja
ścieków bytowych, stacja gazu paliwowego, układ
pomiarowy gazu, systemy BPCS, SIS, FDS, GDS, system
ochrony obiektu, system telekomunikacyjny, główna
i podrzędna podstacja elektryczna, elektrociepłownia
i instalacja produkcji pary, układy zrzutowe do pochodni: HPF, HPFS, LPF, CHD. Trwają prace związane
z podawaniem gazu paliwowego do głównych obiektów technologicznych, podano gaz do stref przyodwiertowych i ośrodków grupowych kierunek Lubiatów,
.

Grotów i Międzychód, elektrociepłowni i do obiektu
.
Euroclaus.
Osiągnięcie obecnego etapu projektu, z zachowaniem
deklarowanego terminu i dodatnich dla spółki wyników
finansowych, to efekt pracy wszystkich związanych
z projektem osób. Dla nas „załogi LMG” potrzeba
doprowadzenia kontraktu do końca jest czymś
oczywistym, jest częścią powierzonych nam zadań,
z których chcemy się wywiązać. Patrząc przez pryzmat
znaczenia dla spółki - z pewnością pozwoli to na
zwolnienie pozostałych (20% wartości kontraktu)
płatności od Inwestora i stanie się jedną z wizytówek
firmy. Wierzę, że szczęśliwie przebrniemy przez rozruch
i podpiszemy protokół odbioru końcowego Inwestycji.
Inwestycji, która stanie się naszym wspólnym osią.
gnięciem.
„Najciekawsze” momenty? Było ich tak wiele, że nie
sposób wszystkie wymienić: transport ponadgabarytowych modułów, montaż ponad 100km rurociągów,
osadzanie zbiorników LPG, montaż dachów na zbiornikach produktu, testy funkcjonalne systemu ppoż.
obiektu, uruchomienie systemu pary i kondensatu,
pierwszy załadunek azotu i płomień na pochodni.
Myślę, że najbardziej dumni możemy być jednak
z zespołu, który udało nam się tu stworzyć. Znamy
siebie i wiemy, że możemy na sobie polegać. Oparte
na metodologii Project Management Institute reguły
zarządzania, współpracy i komunikacji pozwoliły
na efektywną pracę i dodatkowo ułatwiły koordynację
I nadzór nad podstawowymi elementami jakimi są
jakość, czas i koszty.
.
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Co słychać na
budowie LNG ?
.
MONIKA KOWALEWSKA PBG SA

Terminal LNG jest uznany przez polski rząd za inwestycję
strategiczną. Warto wiedzieć, co dzieje się teraz na placu
budowy. Co się czuje, gdy bierze się udział w przedsięwzięciu, które ma zagwarantować bezpieczeństwo
energetyczne Polski? Jakie emocje towarzyszą powstawaniu LNG? Te i inne pytania, zadałam Piotrowi Karasiowi,
dyrektorowi kontraktu Terminalu LNG.
.

Polski przedsięwzięcia, wśród partnerów reprezentujących
najbardziej doświadczonych wykonawców dużych obiek.
tów gazowych na całym świecie.

Monika Kowalewska: Piotrze, chciałabym zapytać o to,
jakie emocje towarzyszyły Wam przy podnoszeniu stalo.
wego dachu zbiornika LNG?
Piotr Karaś: Przede wszystkim strach, czy się uda, a zarazem
ogromna inżynierska satysfakcja, gdyż taka operacja była
przeprowadzana w Polsce pierwszy raz. Podczas wznoszenia ścian metodą ślizgową trzeba było zachować bardzo
wąskie tolerancje w układaniu stalowych marek, by powierzchnia wewnętrzna ściany była gładka i tworzyła
idealny cylinder, umożliwiając stalowej kopule dachu
(ważącej ponad 600 ton) bezproblemowe pokonanie
.
kilkudziesięciu metrów w górę.
Gdy z nad krawędzi ściany wyłoniły się flagi polska oraz
konsorcjum (w tym PBG) i wbito kliny zabezpieczające, jak
.
wszyscy poczułem ulgę.
Z czego jesteś najbardziej dumny?

.

Jestem dumny, że mogę brać udział w realizacji tak ważnego i doniosłego dla bezpieczeństwa energetycznego
.

Port morski w Świnoujściu - w tle kopuły zbiorników LNG

Przypomnij proszę, ile spółek z grupy bierze udział przy
.
budowie LNG.
Hydrobudowa Polska była odpowiedzialna za jeden z najważniejszych etapów budowy tj. budowę betonowych
zbiorników magazynowych LNG. Ten etap został zakończony i na placu budowy pozostała spółka Energomontaż
Południe S.A., która w swoim zakresie ma wykonanie
równie odpowiedzialnej części inwestycji tj. montaż ruro.
ciągów procesowych ciekłego gazu.
Przy tej okazji należy również wspomnieć, że dzięki bezpośrednim działaniom kierownictwa budowy ze strony PBG,
wszyscy pracownicy międzynarodowego konsorcjum
wynajmują mieszkania w kompleksie Platan zarządzanym
przez PBG Erigo. Nie była to taka oczywista lokalizacja,
gdyż wymusza każdego dnia pływanie promem do pracy.
Czy chciałbyś komuś szczególnie podziękować?

.

Przede wszystkim moim koleżankom i kolegom, pracownikom PBG, którzy na długie miesiące i lata zdecydowali się
dopasować życie swoje i swoich rodzin do potrzeb projektu
wyjeżdżając najpierw do Mediolanu czy Paryża a następnie do Świnoujścia. Dodatkowo chciałbym wyrazić
podziękowanie prezesowi Tomaszowi Tomczakowi
i Waldemarowi Barańskiemu za wsparcie i nieocenioną,
.
merytoryczną pomoc z poziomu Zarządu.
Widok z portu na budowę Terminala LNG
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Co słychać na
budowie LNG ?
Opowiedz proszę, co dzieje się w chwili obecnej
budowie, z czym się borykacie?

na
.

Obecnie najwięcej uwagi pochłania wykonanie przed
zimą betonowej kopuły dachów zbiorników LNG. Podobnie
jak w zeszłym roku trwał wyścig z czasem przy wznoszeniu

ścian metodą ślizgową ( 41 metrów ściany każdego ze
zbiorników wykonać do 1.12.2011), tak w tym roku musimy
całkowicie zamknąć część betonową zbiorników, by móc
wykonywać prace wewnątrz, polegające m.in. na wykonaniu bariery gazochronnej i stalowego zbiornika z blachy
.
o 9% zawartości niklu.
Dodatkowo rozpoczęliśmy prace w części morskiej inwestycji polegające na budowie estakady łączącej ramiona
rozładunkowe ze zbiornikami i instalacją regazyfikacji LNG.
Co podczas budowy dostarcza Wam najwięcej adrenaliny ?

Najwięcej adrenaliny dostarcza codzienne zmieszczenie się
na promie rano i wieczorem ;) A tak na serio to uzyskanie
od Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego oraz właściwego Dozoru Technicznego, pozwolenia na wykonywanie
.
prac a co za tym idzie postępu fakturowania.
Co budowa LNG daje Tobie i Twoim współpracownikom
.
zawodowo?

Tak będzie wyglądał gotowy Terminal

Uważam, że tak skomplikowany i rozległy projekt, realizowany wspólnie z międzynarodowymi firmami, w oparciu o
unikatowe technologie i standardy działania z pewnością
przyczyni się do wzrostu doświadczenia i wiedzy personelu
PBG i zaowocuje w przyszłości samodzielną realizacją
.
obiektów tej skali.
Istotnym zagadnieniem jest też współpraca wewnątrz
konsorcjum, gdzie znając zawiłość polskiego prawa
i specyfikę polskiego rynku, jako polski partner stanowimy
ogromną wartość dodaną przy realizacji tej Inwestycji.
Dziękuję za rozmowę!
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nasze realizacje
MARTA ABRASOWICZ FUNDACJA PBG

Pierwsza kopuła na zbiorniku LNG
Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A powiedział:
27 lipca br. na budowie gazoportu miała miejsce spektakularna operacja podniesienia stalowej, ważącej 600
ton kopuły na pierwszym zbiorniku LNG. To jeden z najważniejszych momentów zarówno dla Konsorcjum
realizującego projekt, jak i dla nas, jako inwestora. Na ten dzień
czekaliśmy od chwili rozpoczęcia prac na terenie budowy.
Zbiorniki na skroplony gaz to najważniejsze, a zarazem
wymagające największych nakładów pracy obiekty
wchodzące w skład instalacji określanej jako
terminal LNG. Jesteśmy dumni, że operacja
została przeprowadzona w pełni profesjonalnie
bezpiecznie. Nie osiadamy jednak na laurach,
przed nami kolejne, zapewne już nie tak widowiskowe,
ale równie istotne dla powodzenia całej inwestycji,
wyzwania".
Czytajcie więcej:
http://www.wnp.pl/wiadomosci/175492.html

MATEUSZ NIETOPIEL APRIVIA S.A.

Przebudowa ul. Bułgarskiej doceniona przez Inwestora
Roboty budowlane w ramach przebudowy ul. Bułgarskiej zakończyły się w dniu 30.04.2012 r. Dnia 29.06.2012r.
miał miejsce odbiór ostateczny z udziałem Inwestora zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa z przebudową
ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcelińską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką,
włącznie z remontem skrzyżowania z ul. Grunwaldzką”. Odbiór ostateczny ul. Bułgarskiej odbył się po imprezie
masowej, jaką były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012, rozgrywane na Stadionie Miejskim w Poznaniu
w bezpośrednim otoczeniu w/w ulicy. Przebudowany przez
konsorcjum firm, układ komunikacyjny w rejonie Stadionu
Miejskiego pozwolił na sprawną organizację meczy
piłkarskich i pokazanie, iż miasto Poznań „know how”.
Miasto Poznań, reprezentowane przez Zarząd Dróg
Miejskich wyraziło swoje uznanie dla pracowników,
inżynierów i kadry kierowniczej firm z grupy PBG,
przekazując w dniu 1.08.2012 r. Liderowi Konsorcjum
referencje świadczące o terminowym i należytym
wykonaniu robót budowlanych w ramach w/wym.
zamówienia publicznego.
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Zabudowa
turbozespołu upustowo - kondensacyjnego
w PGE GiEK SA
MICHAŁ LEŚNIAK

PBG ENERGIA

W środę, 16 maja 2012 roku, konsorcjum PBG S.A.

PBG

Energia sp. z o.o. Gaz & Oil Project Management sp. z o.o.,
w obecności Wiceprezesa PGE GiEK Pana Waldemara Szulca,
Prezydenta Miasta Zgierza Pani Iwona Wieczorek, oraz Władz
Samorządowych i Powiatowych, podpisało umowę na realizację Inwestycji pn.: „Zabudowa turbozespołu upustowo kondensacyjnego w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia
.
Zgierz”.
Z ramienia Konsorcjum, umowę podpisał Wiceprezes Zarządu
.
PBG S.A. Mariusz Łóżyński.
Inwestorem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wartość zlecenia opiewa na kwotę ponad 61 000 000,00 zł
brutto. Termin zakończenia Inwestycji przewidziano na
.
31.12.2013 roku.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.

Moment podpisania umowy

Inwestycja ta pozwoli znacznie poprawić sprawność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy jednoczesnej całorocznej ciągłości produkcji energii elektrycznej oraz poprawi
pewności dostaw do odbiorców. Jest to również pierwszy etap
realizacji planowanych przedsięwzięć zmierzających do unowocześnienia i odbudowy mocy wytwórczych Elektrociepłowni Zgierz.

-

Kompletna i kompleksowa Dokumentacja w zakresie m.in.
Projektu Wstępnego, Projektu Budowlanego, Projektu
.
Wykonawczego)
Demontaż turbozespołu przeciwprężnego typu LANG wraz
z instalacjami pomocniczymi oraz adaptacją fundamen.
tów pod posadowienie nowego turbozespołu
Zabudowa nowego turbozespołu ciepłowniczo kondensacyjnego o nominalnym przepływie 80 t/h i parametrach
.
pary świeżej przed turbiną t=500
C, p=9 Mpa
.
Zabudowa chłodni wentylatorowej typu otwartego
Zabudowa stacji uzdatniania dekarbonizacji wody

.

Budowa studni głębinowej

.

Zabudowa regeneracji wysoko i nisko prężnej z wykorzys.taniem istniejącej stacji odgazowania
Niezbędne przekładki istniejących instalacji i urządzeń
Powłoki antykorozyjne i malarskie

.-

Izolację dźwiękochłonną i akustyczną

-

Przebudowę budynku maszynowni i pomieszczenia nas.
tawni głównej
.
Rozruch
Szkolenie personelu

-

Opracowanie instrukcji systemu identyfikacji w elektro.
ciepłowni wg KKS
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W Afryce

nas jeszcze nie było
MARCIN CZUBALA

PBG S.A.

Obecnie Grupa PBG może pochwalić się w swoim
portfolio kilkoma już zadaniami zrealizowanymi
w różnych branżach w wielu krajach poza Polską,
niemniej dopiero od niedawna możemy do niego
dodać pierwszy w historii Grupy kontrakt w Afryce
.

Południowej.

Został on pozyskany przez spółkę PBG Africa Pty (Ltd),
która istnieje od 24 maja 2011 roku. Jej szefem i jedno-

Przedmiotem naszego pierwszego kontraktu na czar-

cześnie przedstawicielem Grupy PBG na tamtejszym

nym Lądzie będą prace związane z uzdatnieniem

rynku jest Pan Jacek Wilczyński, doświadczony

i zaopatrzeniem w wodę miasto Mocuba w Mozam-

manager i budowlaniec, na co dzień mieszkający

biku, w prowincji Zambezia. Umowę na realizację

w RPA.

nowego zadania podpisano z klientem, tj. Millenium

.

Challenge Account Mozambique, w dniu 31 sierpnia
2012 roku, a wartość robót to prawie osiem milionów
złotych brutto. Zgodnie z ustalonym harmonogramem,
prace ruszają 27 września 2012 r., a realizacja całego
kontraktu potrwa około sześć miesięcy, do końca
marca przyszłego roku.
Managing Director PBG AFRICA
Jacek Wilczyński

.

Trzymamy kciuki i gratulujemy pierwszego sukcesu
całemu zespołowi PBG Africa!
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Sztuka
JUBILEUSZ 10-lecia
2002-2012

współtworzy historię PBG

LIDIA PRĘTKA FUNDACJA PBG

Dajemy szansę artystom

Kiedy ostatnio byłeś w galerii…
ale nie handlowej?
.
Od 10 lat…
Trudno uwierzyć… a jednak! Galeria PBG obchodzi jubileusz
10-lecia istnienia. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta
właściciele firmy Państwo Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy
to osoby niezwykle wrażliwe na sztukę zarówno dawną jak
i współczesną - i to oni rozpoczęli tę niezwykłą przygodę ze
sztuką, to oni pragną ją pokazywać, prezentować w szczególny sposób i promować. Sztuka w ogólnym pojęciu to
coś dla ducha w pierwszej kolejności ale i dla ciała. Choć
działa na zmysły, oddziałuje jednak na uczucia, emocje,
budzi refleksje, skojarzenia a to jest już tak o g r o m n i e
w i e l e. I takie jest zadanie Galerii taki jest cel jej istnienia,
ma oddziaływać na odbiorcę, na widza - może zadziwiać,
.
może prowokować, może wzruszać…

Łączymy sztukę i biznes

.
W jak bardzo naturalny sposób współistnieją w naszej
Spółce sztuka z tym co tworzy biznes, a więc wszystkimi
naszymi codziennymi działaniami, potwierdza nieustanna
obecność sztuki w naszej Spółce, tu w Wysogotowie, i to
zarówno w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach,
klatkach schodowych jak i w „sercu” PBG Gallery, czyli w
budynku Zarządu. Jej obecność to dowód na przeogromny
wpływ sztuki na kulturę organizacyjną Spółki PBG a także
kulturę osobistą i wrażliwość pracowników.
.

.
Galeria zdobyła już sobie niemałe uznanie, zapracowała na
dobrą opinię wśród środowisk twórczych Poznania, jej
działania znajdują pełną akceptację ze strony władz naszego miasta, niejednokrotnie zasługując na patronat honorowy takich instytucji jak Prezydent Miasta Poznania czy
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. O tym warto
wiedzieć, zwłaszcza, że do organizatorów naszych wystaw,
ciągle zgłaszają się artyści i twórcy, których marzeniem jest
zaprezentowanie swoich prac właśnie w naszej Galerii.
Fenomen zainteresowania sfery biznesu właśnie sztuką
przyciąga też przedstawicieli i twórców życia kulturalnego
w naszym mieście a więc krytyków sztuki, redaktorów pism
o sztuce, animatorów najróżniejszych przedsięwzięć
.
związanych ze sztuką, z kulturą.
W tym miejscu warto przypomnieć, że wszystkie nasze
wystawy zapowiadamy w Bvortalu- zaproszeniem pod
zakładką PBG Gallery i banerem, dalej - anonsujemy w
miesięczniku IKS / pod rubryką Sztuka. Gazeta Wyborcza
przedrukowuje tę informację pod rubryką Co jest Grane.
W ten sposób mieszkańcy Poznania dowiadują się o naszych wernisażach i wystawach. Zaproszenia wysyłamy
obowiązkowo do artystów, instytucji kulturalnych w nanaszym mieście i gminie. Ponadto, przynajmniej na kilka dni
przed otwarciem wystawy na naszej stronie internetowej
pod PBG Gallery umieszczamy informację i zaproszenie.
Na kolejnych stronach „Ogniwa” zapraszam do małej
retrospekcji jubileuszowego półrocza w PBG Gallery i zachęcam też do obejrzenia zaproszeń na te spotkania.
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Mimo wszystko:

w roku dziesięciolecia

LIDIA PRĘTKA FUNDACJA PBG

W naszej Galerii co miesiąc otwieramy nową wystawę.
W roku 2012, szczególnym - jubileuszowym, odbyło się ich już 11!

PBG GALLERY /16.01- 6.04.12/ Wystawa pod
tytułem Razem - Joanna Bednarkiewicz,
Michał Adamczyk
prace artystów
z Warszawy, których łączy wielka wrażliwość
w pokazywaniu świata przyrody. Precyzyjny,
pełen koloru i światła w przypadku Joanny
i oddziałujący na wyobraźnię , bardziej
malarski po stronie Michała.
SKALAR OFFICE CENTER /19.01/ - prezentacja
prof. Sławomira Brzoski pt. Dolina Baliem
ginący świat, pokaz filmu i zdjęć z Papui ,
.
spotkanie z autorem.
SKALAR OFFICE CENTER / 20.01- 10.02.12
Premedytacje/ konteksty - prace studentów
Katedry Działań Przestrzennych Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Oglądać można
było prace 21 młodych twórców, również
studentów z Rumunii i Finlandii . Profesor
Sławomir Brzoska jako kurator wystawy wybrał
niezwykle ciekawe rzeźby oraz instalacje.
PBG GALLERY /19.03- 6.04.12/
W budynku
zarządu niewielki fragment swoich dokonań
artystycznych na wystawie pt. „Tajemnica
szczęścia” pokazały dwie artystki Liwia
Marcinkowska i Iwona Bis. Do 6. kwietnia
mogliśmy oglądać serię portretów Maryjnych
Iwony Bis, wykonanych w technice pasteli.
Liwia Marcinkowska zaprezentowała obrazy
nawiązujące tematyką do przeżywanego
w tym czasie w kościele okresu Wielkiego Postu.

PBG GALLERY /23.03- 27.03.12/ „Malarstwo,
rysunek, ikona”. Korzystając z zaproszenia
PBG Gallery, Uniwersytet Artystyczny III
Wieku przygotował wystawę poplenerową.
Prezentowane prace były efektem twórczości
aż 29. artystów, uczestników pleneru w podpoznańskiej miejscowości Skoki. Atmosfera
podczas niezwykle barwnego spotkania ze
sztuką była pełna wrażeń i emocji.
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SKALAR OFFICE CENTER /26.03- 21.04.12/
Wyjątkowa wystawa poplenerowa
w tymczasowej przestrzeni wystawienniczej
PBG Gallery - Skalar Office Center w Poznaniu była dużym wydarzeniem kulturalnym dla
mieszkańców miasta. Prezydent Miasta
Poznania oraz Wielkopolska Izba
Przemysłowo- Handlowa objęły to wydarzenie
patronatem honorowym. Patroni medialni
to telewizja WTK oraz portal kulturapoznan.pl.
Pomysłodawcą pleneru
i wystawy oraz
kuratorem artystycznym był artysta Wiesław
Bober.
„Smólsk 2011-Boberowisko” to
prezentacja prac plenerowych tworzących
współcześnie trzynastu artystów polskich.
Plener miał charakter interdyscyplinarnymalarze i muzycy zaistnieli wspólnie w wyjątkowym miejscu zespole dworsko-parkowym
w Smólsku. Wernisażowy koncert wybitnych
poznańskich muzyków/ uczestników pleneru/
Witka Łukaszewskiego i Jacka Winkla
z zespołem Grand Piano był znakomitym
uzupełnieniem prezentacji 50. obrazów,
głównie realistycznych ale i abstrakcyjnych
Jana Wołka, Wiesława Bobera, Daniela
Pieluchy, Malwiny Nahorny- Domagalik,
Małgorzaty Żurady, Józefa Stolorza, Doroty
Komar- Zmyślony, Katarzyny Zwolińskiej ,
Pawła Kotowicza, Moniki Krzakiewicz
i Andrzeja Kacperka.
PBG GALLERY/ 23.04-30.04.12/
PBG Gallery w dniach od 23 do 30 kwietnia
z satysfakcją zaprezentowała fragment bogatego dorobku Juliusza Kossaka. Oglądać
można było trzy akwarele Juliusza Kossaka
o tematyce historycznej, patriotycznej :
Scena historyczna pod Wawelem, Bitwa pod
Kołem oraz Wjazd Sobieskiego do Wiednia,
na których artysta pokazał kunszt w odtwarzaniu batalistycznych scen zbiorowych.

PBG GALLERY/ 21.05,-8.06.12/ Galeria
Pięciogłowa gościnnie w PBG Gallery Maciej
Andrzejczak, Mateusz Piskorski, Dawid
Puszyński, Michał Szyszka, Sebastian Winkler,
malarstwo, rysunek, rzeźba, prace wybitnie
uzdolnionych uczniów Liceum Plastycznego
w Poznaniu. Wszyscy młodzi artyści są lauretami licznych ogólnopolskich konkursów oraz są
stypendystami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maciej Andrzejczak

Mateusz Piskorski

Dawid Pruszyński

Michał Szyszka

Sebastian Winkler
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PBG GALLERY/ 10.08-21.09.12/ Jacek KulmRetrospektywa. Bogaty dorobek znanego
i cenionego poznańskiego artysty fotografika
w roku 50 lecia pracy artystycznej i 70-lecia
urodzin prezentujemy aktualnie w budynkach
Z i A. Pokazuje on swoje prace z różnych
okresów tworzenia w przeważającej większości fotografie z cyklu Teatralia a więc
portrety artystów, aktorów
oraz balet
ze znanych teatrów w Polsce i zagranicą.
Uzyskane efekty jego prac to nie tylko wynik
artystycznego spojrzenia artysty na sztukę
fotografowania oraz wyrobionego podejścia
do dokumentowania obiektów ale i szereg
zabiegów laboratoryjnych w celu przetworzenia uzyskanych fotografii w wyjątkowe
dzieła sztuki.

w roku dziesięciolecia
PBG GALLERY/10.06,-8.08.12 / Janusz Kapusta
Metafory wystawa prac światowej sławy
artysty, rysownika, satyryka, malarza, odkrywcy jedenastościennej bryły
nazwanej Kdronem, scenarzysty, reżysera, autora książek,
animatora sztuki i kultury w Europie i na świecie. W roku 2011 został uhonorowany jako
laureat w dziedzinie kultury w konkursie „
Wybitni Polacy w USA”. Jest mieszkańcem
Nowego Jorku, od trzydziestu lat mieszka tam
i pracuje, przede wszystkim dla New York
Timesa oraz innych dzienników i periodyków,
w których ukazują się jego znakomite rysunki
satyryczne. Angażuje się bardzo w życie
kulturalne tego miasta między innymi jako
dyrektor artystyczny The Chopin Society of
New York czy członek honorowy Polish
American Business Club. Dzięki Fundacji PBG
na fasadzie budynku Liceum Plastycznego
w Poznaniu odsłonięto jego autorski projekt
3-K-dronów.

….i z ostatniej chwili
.
SKALAR OFFICE CENTER/ 17.09-31.10.12/ “Festiwal Jarocin 2012 i Może Morze” czyli
wystawa prac profesora naszej poznańskiej
uczelni artystycznej Piotra C. Kowalskiego.
Otwarcie wystawy tego niezwykłego artysty
było prawdziwie kulturalnym wydarzeniem,
małym happeningiem dla przybyłych gości,
oglądaniem i słuchaniem niezwykłych
opowieści na temat powstawania obrazów
tego malarza, świetnego pedagoga, kreatora
i animatora sztuki w naszym mieście. Kto nie
widział a chciałby spotkać się z artystą i jego
twórczością, zapraszamy. Kolejne spotkania
z artystą i jego twórczością , ogłosimy w BV.
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też ma swoją makietę
MARLENA RYNOWIECKA FUNDACJA PBG

W dniu 11 września 2012 w Gdańsku odbyło
się uroczyste odsłonięcie makiety stadionu
PGE Arena. Makietę odsłonił Prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz razem z dziećmi
z przedszkola integracyjnego nr 35. Wśród
zaproszonych gości były osoby niedowidzące
i niewidome z gdańskich ośrodków i stowarzyszeń. Po odsłonięciu zwiedzali stadion pilnie
sprawdzając jak przystosowany jest dla
.
niepełnosprawnych.
Pomysł stworzenia makiety stadionu powstał
w Poznaniu, w biurze Euro 2012. Pierwszą
ustawiono przed naszym, poznańskim stadio.
nem.
Fundacja PBG kontynuując myśl z wielkopolski
ufundowała makiety stadionów: Narodowego oraz PGE. Jest to pomysł jeszcze z czasów
budowy, a ideą było pozostawienie „śladu na
ziemi” przez tych, którzy budowali obiekty.
Włączyliśmy się tym samym w ogólnopolski
projekt dla osób niewidomych i niedowidzą.
cych.
.

.
Makiety innych ważnych obiektów można już
w Polsce spotkać coraz częściej, w Poznaniu
mamy makietę Starego Rynku, powstaje w tej
chwili, a odsłonięty zostanie w październiku
odlew Placu Mickiewicza. Kraków ma już
kilkanaście makiet najważniejszych zabytków,
w Gdańsku można dotknąć też Bazyliki
.
Mariackiej.
Autorem makiety gdańskiego stadionu ,
rzeźby wykonanej w brązie jest Roman
Kosmala poznański artysta-rzeźbiarz, który
stworzył ją ze znakomitą starannością, by
wiernie oddać wygląd i każdy szczegół
obiektu. Dzięki temu ma ona szczególną
wartość dla osób niewidomych i niedowidzących, które mogą poprzez dotyk zobaczyć
wyjątkową i skomplikowaną konstrukcję PGE
.
ARENY Gdańsk.
Makieta Stadionu Narodowego z równą
starannością oddaje jego architekturę
i mamy nadzieję, że już wkrótce stanie przed
największym w Polsce stadionem, w Warsza.
wie.
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Jubileuszowe spotkanie z gwiazdami
ANNA KOZA tekst i zdjęcia
RAFAKO

1 i 2 września w Zakrzowie odbyły się XV
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Lewada Art
Cup 2012. Artyści rywalizowali w trzech
konkurencjach jeździeckich, dla publiczności
przygotowano wiele atrakcji. Jednym ze
sponsorów imprezy była firma RAFAKO.
Mimo niesprzyjającej pogody, jubileuszowa,
piętnasta edycja przyciągnęła zarówno
gwiazdy, jak i tłum publiczności, która oklaskiwała ulubionych artystów. Do Zakrzowa
przyjechało blisko 60 aktorów, sportowców
i dziennikarzy, m.in.: Anna Korcz, Dorota
Stalińska, Jagna Marczułajtis-Walczak,
Joanna Jeżewska, Agnieszka Perepeczko,
Marek Frąckowiak, Piotr Zelt, Robert Osam,
Bogdan Kalus, Andrzej Grabowski, Kevin
Aiston, Sylwester Maciejewski i Roch
.
Siemianowski.

Dorota Stalińska, Katarzyna Dowbor, Henryk Sawka

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie
byłoby możliwa bez sponsorów takich jak
firma RAFAKO. Organizatorzy doceniają to
wsparcie i już teraz myślą o kolejnych
.
czekających ich wyzwaniach.
- Powstaje ośrodek jeździecki, który umożliwi
nam prawdziwą działalność i otworzy bramy
do Europy, chcemy, żeby to był ośrodek
przygotowań olimpijskich. Wydaje nam się,

Marek Frąckowiak

że my dopiero zaczynamy działalność mówi
Andrzej Sałacki, prezes i trener Ludowego
Klubu Jeździeckiego Lewada, który za swoją
działalność otrzymał od Ministra Kultury i Sztuki
honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Nowoczesny kompleks jeździecki,
powstający na popegeerowskich terenach,
ma zostać otwarty w październiku.
.
W oficjalnym otwarciu wziął udział Marek
Frąckowiak uczestnik wszystkich edycji Art
Cup. Aktor podkreśla, że mistrzostwa gwiazd
to doskonała okazja do promowania sportu
jeździeckiego. - Mało jest ośrodków i imprez
jeździeckich, które mógłby poszczycić się
nieprzerwaną, piętnastoletnią tradycją mówi
M. Frąckowiak, który w brał udział w konkursie ujeżdżenia. Co ciekawe, artysta miło
wspomina nie tylko pobyty w Zakrzowie, ale
także wczasy sprzed ponad dwudziestu lat
w rafakowskim ośrodku w Łazach.
Występy artystyczne i widowiskowe pokazy są
stałymi punktami programu mistrzostw. W tym
roku zakrzowska publiczność także nie mogła
narzekać na brak atrakcji. Spektakl
„Oświadczyny” w wykonaniu aktorów teatru
Rampa, koncert zespołu Karawana czy
kabaretowy występ Tadeusza Drozdy to tylko
wybrane atrakcje tegorocznej edycji. Wiele
emocji dostarczyły także konkurencje western
i rodeo, oraz mini turniej gry w polo. Sobotni
wieczór zwieńczył pokaz pirotechniczny.

Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Lewada Art. 2012
Cup
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Sympozjum energetyczne w Bełchatowie

ALEKSANDRA DIK

RAFAKO

W dniach 4-6 września RAFAKO uczestniczyło
w XIV sympozjum Naukowo-Technicznym
„Energetyka Bełchatów 2012”, jednej z najważniejszych imprez branżowych w kraju.
Tematyka sympozjum dotyczyła zagadnień
związanych z energetyką. Poruszała kluczowe
zagadnienia dotyczące m.in. polityki klimatycznej Unii Europejskiej, planowanych inwestycji, nowoczesnych technologii oraz
kierunków rozwoju odnawialnych źródeł
energii. W sympozjum wzięło udział ponad
220 firm i instytucji związanych z branżą
energetyczną. Poszczególne zagadnienia
prezentowane były
podczas konferencji
tematycznych, w ramach których odbywały
się panele dyskusyjne z udziałem specjalistów.
Wśród prelegentów byli też przedstawiciele
RAFAKO. Wiceprezes Krzysztof Burek dokonał
prezentacji planowanych inwestycji w energetyce. Wiesław Zabłocki, w ramach panelu
pn.: „Modernizacja źródeł wytwarzania i sieci
cieplnych”, mówił o budowie bloków ener.
getycznych nr 5 i 6 w PGE El. Opole.
Bełchatowskie sympozjum połączone było
z targami wystawienniczymi, podczas których
firmy i instytucje mają możliwość zaprezentowanie swojej działalności na stoiskach. Tegoroczne sympozjum było bardzo udane.
Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, odbyliśmy wiele ważnych rozmów

Stanowisko wystawiennicze RAFAKO cieszyło się dużym zainteresowaniem gości

biznesowych mówi Piotr Karaś, Dyrektor Biura
.
Marketingu RAFAKO S.A.
W programie Sympozjum były także atrakcje,
takie jak Gala Energetyczna, możliwość
zwiedzenia bloku 858 MW obecnie największego bloku energetycznego w Polsce oraz
koncert Macieja Maleńczuka z zespołem
Psychodancing.
.

47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33
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RYSZARD LEWICKI

PBG SA

Fortuna kołem się toczy.
Była nas garstka, dwudziestu entuzjastów, naszą
halą montażową był garaż, a biuro mieliśmy
w samochodzie… Rozmawiając z klientami często
musiałem tłumaczyć, że firma nie nazywa się
.
Pięciobiogaz tylko Piecobiogaz.
Załogę stanowili sami „fachowcy”: kilku pracowników po maturze, dwóch lub trzech po różnych
technikach, filozof, prawnik, katecheta (wspaniały
człowiek) no i mózg firmy - trzech inżynierów po
Politechnice, ale tylko jeden, słownie jeden,
fachowiec gazownik z prawdziwego zdarzenia, czyli
szef firmy. To On i urokliwa żona szefa tworzyli trzon
firmy. Byli od wszystkiego. Nie wiem kiedy spali,
kiedy jedli, ale firma żyła i to żyła coraz lepiej.
Jakie to były wspaniałe i dobre czasy. Rozpierała
Nas duma, gdy wygraliśmy przetarg na stację
redukcyjno-pomiarową gazu II stopnia. Była
wypłata, był szmal i
była zabawa. Wspólnie
obchodziliśmy święta, rocznice, imieniny, chrzciny
i śluby. Wspólne wyjazdy do Sierakowa, rajdy
samochodowe i wiele innych wspaniałych imprez
.
cementowały załogę.
Firma piękniała, powstawały nowe hale, biurowce.
Byliśmy już kierunkową znaną giełdową firmą

w
e
l
Ry
w Polsce, Europie i na kontynentach. Kiedyś napi.
sałem, że brakuje nas tylko w kosmosie.
Niestety fortuna kołem się toczy i nic co piękne,
Sprawiedliwe i dobre nie trwa wiecznie, choć
chciałoby się powiedzieć za Faustem „trwaj chwilo
.
jesteś piękna”.
Znam Państwa Wiśniewskich jak mało kto i zawsze
będę pamiętał o tym, że nigdy nikomu z nas nie
odmówili pomocy. Zawsze i w każdej sytuacji
można na nich liczyć. W ich przypadku powiedzenie, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w bie.
dzie” ma szczególne potwierdzenie.
Oni tacy są, tacy się urodzili i taka ich uroda. Może
więc dziś nadeszła pora na to, by parafrazując
Johna Kennedy'ego, powiedzieć: „Nie pytaj, co
twoja firma może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty
.
możesz zrobić dla swojej firmy”.
I na koniec refleksja „ Co nas nie zabiło to NAS
wzmocni i ufam w to, że odrodzimy się jak Fenix
i będzie dobrze. Damy radę.

Rys. Janusz Kapusta
Walka dobra ze złem, opublikowany w dzienniku New York Times.
http://fineartamerica.com/featured/good-and-evil-janusz-kapusta.html

Janusz Kapusta to światowej sławy artysta,
rysownik, satyryk, malarz, odkrywca jedenastościennej bryły nazwanej K-dronem, scenarzysta,
reżyser, autor książek, animator sztuki i kultury
w Europie i na świecie. Człowiek Renesansu.
Wernisaż prac artysty miał miejsce w naszej
Galerii 10 czerwca br.
.
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OKO

HOFMANA

PIOTR HOFMAN rysunek
PBG ERIGO

Oto kilka prostych zasad, których stosowanie ma wpływ na nasze jutro:

oszczędzaj papier, drukuj dwustronnie, gaś światło, zakręcaj kaloryfery, dbaj o porządek.

Październik

ADMINISTRACJA

LONAR sp. z o.o.

miesiącem oszczędzania a u nas także miesiącem przeprowadzek
Mając na uwadze pomoc i wyrozumiałość wszystkich, którzy choć raz byli przeprowadzani lub
przeprowadzali się we własnym zakresie, w imieniu
spółki LONAR, chcielibyśmy jeszcze raz podziękować.
.
Chcąc gospodarnie zarządzać powierzchnią
biurową informujemy, że obecnie są planowane
przeprowadzki związane z opuszczaniem wynajmowanych budynków E, E1 oraz T. Przeniesienie
stanowisk pracy osób tam pracujących musi odbyć
.
się do końca października.
Obecnie trwają czynności związane z optymalizacją
pracy w zespołach, które mają być ulokowane w
nowych biurach, oraz przygotowaniem
komfortowych miejsc pracy w budynkach H i J. Same
przeprowadzki rozpoczną się w pierwszych dniach
.
października.
Liczymy na zrozumienie, dalszą współpracę i pomoc
w realizacji strategicznego projektu, pozwalającego
.
na znaczne obniżenie kosztów stałych.
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