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Zdobywają nowe kontrakty krajowe i ZagranicZne

RAFAKO wiarygodny partner

SukceS ZrodZony Z paSji

Zaczynali skromnie – dziś są potęgą

Jubileusz RAFAKO jest okazją do refleksji i podsumowań 
65 lat działalności firmy o wyjątkowym znaczeniu dla 
polskiego sektora energetycznego. W kotły rusztowe, 
pyłowe i fluidalne, pochodzące z tej fabryki wyposażona 
jest większość elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, 
budowanych od lat 50. ubiegłego wieku, aż po obecne 
czasy. Z pozycji znanego i cenionego w świecie produ-
centa, RAFAKO przechodzi do samodzielnego wykonaw-

cy inwestycji energetycznych. O przeszłości i perspektywach rozwoju firmy 
z Pawłem Mortasem, prezesem RAFAKO S.A. rozmawia Jacek Balcer

Raciborska spółka RAFAKO z grupy PBG jest największym w Europie produ-
centem kotłów parowych i wodnych dla energetyki oraz urządzeń ochrony 
środowiska.  Projektuje i wykonuje szeroką gamę kotłów opalanych węglem 
brunatnym, kamiennym, olejem, gazem i kombinacją tych paliw. Wśród nich  
są kotły konwencjonalne, na parametry nadkrytyczne, fluidalne i rusztowe. 

– 65 lat jeszcze niedawno było wie-
kiem emerytalnym, jak czuje się prezes 
raciborskiego „emeryta” ? 

– Na pewno nie jak emeryt. Spółka jest 
w pełni sił i na emeryturę się nie wybie-
ra. Niewiele jest polskich firm z tak długą 
historią. Jedne nie wytrzymały przemian 
lat 90, inne stały się częścią zagranicz-
nych koncernów. A RAFAKO trwa, i ma się 
dobrze. Jest przykładem firmy, która nie 
tylko przetrwała od czasów gdy ją zakła-
dano, ale z każdym rokiem się rozwija, 
wciąż bazując na tym samym profilu dzia-
łalności. Dlatego owe 65 lat to dla mnie 
nie emerytura, a raczej matura, bo to co 
przechodziliśmy w tym roku, było swoi-
stym egzaminem dojrzałości.

– Ma pan na myśli dwa wielkie kon-
trakty, czyli Opole i Jaworzno ? 

– Mam na myśli przede wszystkim zmia-
nę w podejściu instytucji finansowych do 
polskich firm, szczególnie tych z większoś-
ciowym udziałem Skarbu Państwa. Od lat 
zazdrościliśmy Niemcom, Francuzom, że ich 

będą ogromne kwoty. Żeby wziąć udział 
w tej modernizacji polskiej energetyki, żeby 
startować w zagranicznych przetargach, 
trzeba mieć kapitał, po to jest emisja. Pod-
niesienie kapitału wzmocni nas finansowo 
i pozwoli zdobywać nowe kontrakty i nowe 
rynki. W budownictwie energetycznym 
na pewno nie będzie w najbliższych latach 
żadnej bessy, dlatego z dystansem patrzę 
na giełdowe prognozy, ale oczywiście nie 
żyjemy w próżni. Wiele lat temu, kiedy przy-
gotowywałem wraz ze swoim zespołem 
pierwszą emisję akcji Enei, sytuacja na ryn-
ku była nieporównywalnie gorsza, a jednak 
zrealizowaliśmy nasze cele z nawiązką, choć 
wielu radziło nam, żeby poczekać.     

 
– A czy nie widzi pan zagrożeń dla 

dalszego rozwoju tradycyjnej energetyki 
w zapowiedziach Unii Europejskiej, któ-
ra chce wprowadzać restrykcyjną polity-
kę wobec energetyki węglowej ? 

państwo wspiera największe koncerny w ich 
ekspansji. Doczekaliśmy się u nas tego, że nie 
musimy szukać kapitału za granicą, że bezpie-
czeństwo energetyczne kraju może budować 
polska firma z udziałem polskich banków i 
ubezpieczycieli, choć oczywiście są w tych 
projektach także instytucje zagraniczne.  

– Dziś jest pan spokojny o przyszłość 
RAFAKO? 

– Tak, bo mamy już za sobą niepew-
ność o realizację ważnych kontraktów, do 
których przygotowywaliśmy się od wielu 
lat. Sprawdza się też  nasza koncepcja, 
żeby z firmy podwykonawczej, stawać 
się realizatorem całości inwestycji. Je-
steśmy wiarygodnym partnerem dla in-
stytucji finansowych. Mamy w planach 
pozyskiwanie środków przeznaczonych 
na innowacje, a tych u nas nie brakuje. 
Nie spoczywamy na laurach tylko dlatego 
że realizujemy Opole i Jaworzno. Zdoby-
wamy nowe kontrakty w kraju. Rośnie 
nam portfel zamówień z zagranicy. Naj-
ważniejsze jednak, że wiemy w jakim 

kierunku chcemy rozwijać RAFAKO, że 
mamy strategię, którą krok po kroku kon-
sekwentnie realizujemy. 

– RAFAKO ma się dobrze, a jak mają 
się pracownicy firmy? 

– Pracownicy RAFAKO mają się dobrze, bo 
firmie się dobrze wiedzie. RAFAKO jest naj-
większym pracodawcą w regionie, pracują 
u nas całe rodziny, a nasi podwykonawcy to 
również wiele małych firm z okolicy. Dobra 
passa RAFAKO przekłada się bezpośrednio 
na dobrobyt ludzi. Jest jeszcze inny aspekt. 
Wielu mieszkańców Ziemi Raciborskiej ma 
rodziny na Zachodzie, szczególnie w Niem-
czech, wielu wyjeżdża za granicę. Mam na-
dzieję, że takie inwestycje jak choćby budo-
wa nowych bloków w Elektrowni Jaworzno, 
zatrzymają u nas młodych inżynierów, absol-
wentów uczelni, z którymi współpracujemy.  
I że nie będziemy musieli szukać spawaczy 
w Turcji i Rumunii, bo tu na miejscu będą 
chętni, żeby uczyć się zawodu w naszej szko-
le. A później – często tak jak ojciec, dziadek, 
czy brat  – pracować w RAFAKO.   

– Kapitał ludzki to oczywiście ważna 
sprawa, wiem jednak, że szukacie też ka-
pitału na giełdzie. Czy wierzy pan w po-
wodzenie nowej emisji w sytuacji, gdy 
wielu analityków doradza raczej ostroż-
ność niż inwestowanie ? 

– Proszę popatrzeć na profil naszej dzia-
łalności. Nasi klienci nie zatrzymają rozpo-
czętych inwestycji, a na inwestycje w ener-
getyce w najbliższym czasie przeznaczone 

– Unia Europejska porusza się w dwóch 
przestrzeniach. Jedna to przestrzeń eksper-
tów, akademików oceniających świat w zero 
jedynkowym systemie – dobre czy złe dla śro-
dowiska. Idąc tym tropem pewnie musieliby-
śmy wyłączyć kilka elektrowni. Projekty, które 
powstają w tej chwili jak Opole, Jaworzno są 
na tyle nowoczesne i ekologicznie bezpiecz-
ne, że przejdą każdy unijny test. Te starsze, 
mimo, że dziś bez problemu mogą działać 
i mieszczą się we wszystkich normach, trzeba 
by zamknąć.  Nie opłacałoby się ich moderni-
zować, a na nowe może nas natychmiast nie 
stać. Ale jest jeszcze druga przestrzeń myśle-
nia w UE, patrzenie na człowieka jako część 
naszego naturalnego środowiska, gdzie bierze 
pod uwagę miejsca pracy, widzi co się dzieje 
na Ukrainie i słucha gróźb Putina. Wierzę,  
że na koniec wygra rozsądek i realizm ekono-
miczny. 

RAFAKO S.A. projektuje i dostarcza 
„pod klucz”  również instalacje odsiarcza-
nia spalin metodami mokrą i półsuchą.  
Spełnia wymogi najbardziej rygorystycz-
nych norm oraz wszelkie wymagania 
Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie 
urządzeń i elementów ciśnieniowych.  

KAlEnDARiUM hiStORyCZnE  
RAFAKO  S.A. 

1949 – Rozpoczęcie budowy fabryki
Kiedy 65-lat temu zapadła decyzja 

o budowie dzisiejszej fabryki, pierwsi ro-
botnicy zastali tu szczere pole. Dlaczego 
właśnie tu, a nie gdzie indziej, powstał 
ten zakład? O wyborze Raciborza zadecy-
dowała m.in. bliskość śląskich zakładów 
metalurgicznych, dostęp do surowców 
oraz potencjał ludzki. Był tu również 

duży węzeł kolejowy. Nie bez znaczenia 
była zapowiedź budowy kanału Odra 
– Dunaj, który posłużyłby do transportu 
elementów wytworzonych w fabryce. 
Powstałe przedsiębiorstwo nazwano 
– „Zakład Budowy Urządzeń Kotlarsko- 
Mechanicznych Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe Wyodrębnione, Zakład nr 11 
w Raciborzu”. Dyrekcja Budowy miała 
siedzibę w Krakowie. Projekt fabryki po-
wstał w Biurze Projektowania Zakładów 
Przemysłu Metalowego PROZAMET Gli-
wice. W ten sposób zaczęła się historia 
obecnego  RAFAKO, która jest również 
historią rozwoju polskiej branży energe-
tycznej. 

Pierwsze prace ruszyły zaraz po wy-
daniu decyzji o budowie zakładu. Niwe-
lowano i uzbrajano teren, budowano 

bocznice kolejowe, drogi dojazdowe. Na 
potrzeby powstającej fabryki zaadapto-
wano stojący nieopodal XIX – wieczny 
Dom Strzelecki, należący przed wojną 
do Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. 
Umieszczono w nim kierownictwo bu-
dowy oraz pierwsze biura projektowe. 
Niedawno odrestaurowany, pełni teraz 
reprezentacyjne funkcje na potrzeby 
RAFAKO. Odbywają się w nim spotkania, 
konferencje, uroczystości.  

1951 – nadanie nazwy „Fabryka  
Urządzeń technicznych w Budowie” 

Kiedy stały już słupy hal produkcyjnych  
do zakładu dotarły pierwsze transporty 
ze Związku Radzieckiego z maszynami, 
które trzeba było zamontować, przeszko-
lić załogę do ich obsługi, a także wykonać 
niezbędne oprzyrządowanie. 

Produkcja pierwszych kotłów ruszyła 
rok później. Były to kotły wodne PLM 1.25 
i WLM 2.5 i niewielkie kotły rusztowe tzw. 
OR-y. Uruchomiono w tym czasie też wy-
dział rurkowni, kotlarni i walczaków. 

1954 – Produkcja prototypowego  
kotła OR-32 

Połowa lat pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku przyniosła kilka zmian. Przede 
wszystkim zmieniono nazwę zakładu na Fa-
brykę Urządzeń Technicznych w Raciborzu 
i wyprodukowano wówczas pierwszy kocioł 
o wydajności 230 ton pary na godzinę. Była 
to jeszcze konstrukcja nosząca ślady radzie-
ckiej myśli technicznej,  ale już na początku 
lat 60-tych załoga RAFAKO dostarczyła pol-
skiej energetyce kotły o tej samej mocy, ale 
już własnej konstrukcji. W tym czasie poja-
wiły się też pierwsze zamówienia ekspor-
towe zrealizowane m.in. dla Koreańskiej  
Republiki Ludowo-Demokratycznej na do-
stawę 4 kotłów OKR-5, 8 kotłów WLM 5.0 
oraz 2 komplety wymienników. 

Niebawem fabryka znów zmienia na-
zwę, tym razem na Fabryka Kotłów w Ra-
ciborzu. Jej produkty trafiały już do Chin, 
Wietnamu, Cejlonu, Turcji, Indii, a w Eu-
ropie do Jugosławii, Bułgarii i sąsiednich 
Czech. Podpisywano nowe umowy na 
dostawę raciborskich wyrobów do NRD 

i Węgier. Trafiały do papierni w Ostro-
łęce, elektrowni w Koninie, Turoszowie, 
Łagiszy, Łaziskach i Adamowie, Elek-
trociepłowni na Żeraniu i wielu, wielu  
innych zakładów, które nie mogły bez 
nich funkcjonować.

Lata 60-te, były także okresem dyna-
micznej współpracy kadry kierowniczej 
i technicznej z naukowcami m.in. z Poli-
techniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej 
z Gliwic. Organizowano w tym czasie kon-
ferencje, fundowano stypendia naukowe 
studentom, którzy chcieli związać się z za-
kładem. Zaowocowało to wieloma uspraw-
nieniami i pomysłami racjonalizatorskimi. 
Był to również czas współpracy ze znanymi 
firmami zachodnimi. W RWPG, do którego 
należała Polska, na taką współpracę zawsze 
krzywo patrzono, o ile nie była „pobłogo-
sławiona” przez partię. Kierownictwu za-
kładu udawało się zwykle zgrabnie obejść 
socjalistyczne ograniczenia i dzięki temu do 

Zespół pracowników Dyrekcji Budowy Fabryki – rok 1949 Budowa hali nr II – rok 1950
Pracownicy przy wiertarce, którą wyremontowali w czynie  
październikowym w roku 1951

Rozpoczęcie produkcji kotłów wodnych  
– rok 1952

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 2

JERZy WiŚniEWSKi, założyciel i główny akcjonariusz Grupy PBG  
specjalizującej się w realizacji inwestycji w sektorze gazowym,  
paliwowym, energetycznym:
RAFAKO weszło w skład  Grupy PBG w 2011 roku. Ta inwestycja była moim 
przemyślanym krokiem na drodze do budowy polskiej Grupy PBG, która 
będzie zdolna kompleksowo realizować projekty w różnych segmentach 

związanych z rynkiem energii. RAFAKO – to budownictwo energetyczne, to nowe bloki i insta-
lacje ochrony środowiska. PBG, które obchodzi w tym roku 20-lecie, to z kolei unikatowe na 
naszym rynku doświadczenia w budownictwie w segmencie ropy i gazu – kopalnie, magazyny 
i prace na instalacjach przesyłowych. Mało kto ma tak komplementarną ofertę.
Historia obu firm, z pozoru różna, ma wiele wspólnych elementów – łączą ją ludzie, bezgra-
nicznie oddani swej pracy, z pasją i wytrwałością. Jestem przekonany, że RAFAKO, podobnie 
jak cała Grupa PBG, jeszcze nie raz zadziwi rynek swoimi możliwościami. Już dziś, RAFAKO, 
które dotąd swoje specjalistyczne prace realizowało często jako podwykonawca wielkich 
koncernów, staje się generalnym realizatorem inwestycji. Nawet jeśli korzysta z doświadcze-
nia i wsparcia zagranicznych gigantów, to jednak RAFAKO jest liderem tych kontraktów i jest 
za nie odpowiedzialne. To dobry znak na przyszłość i wspaniały prezent na 65 lecie.  

65 lat
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Raciborza trafiał sprzęt, którego nie było 
w innych krajach socjalistycznych – na przy-
kład   maszyny firmy Babcock do spawa-
nia w nowej technologii ścian szczelnych. 
Wyprodukowany wówczas tą metodą  
kocioł zamontowano w Płocku do dziś jest 
sprawny. Warto podkreślić, że zakupiona 
wtedy technologia wcale się nie zestarzała 
i stosowana.  

1968 – Zmiana nazwy na Raciborską  
Fabrykę Kotłów RAFAKO w Raciborzu

Nastały lata 70. W Polsce zaczęto mó-
wić o budowaniu elektrowni z dużymi 
blokami energetycznymi o mocy nawet  
do 500 MW. Urządzenia, które miały tam 
zostać zainstalowane musiały mieć jednak 
wysokie parametry ciśnienia. Takie wa-
runki spełniały tylko kotły przepływowe. 
Aby nie tracić czasu na badania i wyko-
nywanie prototypów RAFAKO zadecydo-
wało o zakupie licencji na ich produkcję 
od szwajcarskiej firmy Sulzer. Jednak rów-
nocześnie cały czas w Biurze Konstrukcyj-
nym RAFAKO pracowano nad własnymi 
projektami. To zaowocowało uruchomie-
niem produkcji kotłów wodnych WP-70, 

i WP-120. Powstał wówczas też pierwszy 
polski kocioł olejowy ze szczelnymi ścia-
nami membranowymi OO-420 ZP PŁOCK. 
Mało kto wie, że zaprojektowanie kotła 
od podstaw to nie lada sztuka. Kocioł to 
w istocie bowiem wielka maszyna, ważąca 
od kilkuset do kilku tysięcy ton. A mimo 

to wszystko musi być w nim zaplanowa-
ne z mikroskopijną wręcz dokładnością  
i w najdrobniejszych szczegółach, aby wy-
konane podzespoły przy składaniu ideal-
nie pasowały do siebie. Tę mozolną pracę 
wykonywało wówczas 200 pracowników 
zatrudnionych w Biurze Konstrukcyjnym. 

Lata siedemdziesiąte przyniosły  
RAFAKO wiele intratnych kontaktów za-
granicznych. Zamówienia na dostawę 
kotłów spływały z całego świata. Trafiły 
do: Jugosławii (Oslomej, Nikola Tesla, 
Morava), Turcji (Yatagan, Yenikoy, Kemer-
koy), Bułgarii (Maritza, Bobov Dol), Czech 
(Prunerov), Chin (Taiyuan), Indii (Durga-
pur, Bokaro i Rourkela).

Podzespoły dla elektrowni jądrowych 
Największe wyzwanie przyszło na 

początku lat 70. kiedy zapadła decyzja 
o produkcji podzespołów dla elektrowni 
jądrowych. Powstała nowa hala z nowo-
czesnym sprzętem maszynowym, którego 
obsługi trzeba było pracowników uczyć od 
początku, opanować trudne, nowe tech-
nologie obróbki plastycznej i spawania 
grubościennych elementów ze stali chro-
moniklowej, czy platerowania taśmą chro-
moniklową stali węglowej. O jakości pro-

dukcji najlepiej niech świadczy fakt, że tyle 
samo czasu co na produkcję, poświęcało 
się przy takich elementach, na ich kontrolę 
techniczną. Wytworzone stabilizatory ciś-
nienia i wytwornice pary montowane były 
w elektrowniach jądrowych w ówczesnej  
Czechosłowacji i NRD. W tym samym cza-
sie w zakładzie rozpoczęto przygotowania 
do produkcji tych elementów do polskiej 
Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu, której 
budowa została jak wiadomo, wstrzyma-
na. RAFAKO nie miało więc okazji, by owe 
prace zakończyć.  

Pod koniec lat 70. wszystkie fabryki 
z branży kotłowej znajdujące się w gra-
nicach ówczesnego województwa ka-
towickiego zostały podporządkowane  

RAFAKO. Powstał w ten sposób Kombinat 
Produkcji Kotłów i Urządzeń Kotłowych 
RAFAKO z siedzibą w Raciborzu. W skład 
Kombinatu weszło Centralne Biuro Kon-
strukcji Kotłów z Tarnowskich Gór, Fabry-
ka Palenisk Mechanicznych z Mikołowa,  
Fabryka Kotłów Przemysłowych z Sos-
nowca, Zakłady Budowy Kotłów z Katowic 
Ochojca i Gliwicka Fabryka Konstrukcji 
Stalowych. Tamten czas był dla RAFAKO 
szczególnie intensywny, dużo było też 
inwestycji. W Fabryce Kotłów Przemysło-
wych w Sosnowcu powstała nowa hala 
membran, w Fabryce Palenisk Mechanicz-
nych w Mikołowie wiele wydziałów zmo-
dernizowano, zlikwidowano dwie przesta-
rzałe, trujące otoczenie odlewnie. 

Zaczynali skromnie – dziś są potęgą
Dokończenie ze str. 1

Uruchomienie produkcji ścian szczelnych  
– rok 1968

Produkcja stabilizatora ciśnienia dla bloku WWR-440 elektrowni jądrowej Pakiety wężownic kotła gotowe do wysyłki Pracownicy wydziału produkcyjnego W1 podczas pracy

Gotowy stabilizator ciśnienia dla elektrowni jądrowej, której budowa została wstrzymana – obecnie stoi 
przed wjazdem do siedziby firmy

JERZY BUZEK, prof. dr 
hab. inż.,  były premier, 
europoseł PO, przewodni-
czący jednej z kluczowych 
komisji w Parlamencie 
Europejskim – przemysłu, 

badań naukowych i energii (ITRE):
Jubileuszowa rocznica 65 lat działalności 

RAFAKO  ma  dla mnie specjalne znaczenie, 
podobnie jak dla wszystkich, którzy  swoją 
młodość i lata marzeń wiązali z rodzinnym 
Śląskiem. Chcieli wierzyć, że szara rzeczy-
wistość czasów poprzedniej epoki to tylko 
wypadek przy pracy, że tak jak my wszyscy, 
nasze firmy i nasze produkty kiedyś znajdą 
należne miejsce w Europie. RAFAKO wpisuje 
się w historię mojej młodzieńczej drogi. 

Historia pokrętnych dróg naszej gospo-
darki i imponujących efektów w wolnej 
Polsce i teraz we wspólnej Europie,  to los 
bliskich mojemu sercu ludzi, którzy mimo 
ograniczonych możliwości nie chcieli się 
godzić na przeciętność. I tak powstawały 
w latach 50. pierwsze w naszej historii kotły 
pyłowe dla Elektrociepłowni Żerań. Pra-
cownicy RAFAKO realizowali najtrudniejsze 
zlecenia od Chin po Jugosławię. Wszędzie 
tam gdzie pojawiały się ambitne projekty 
energetyczne tam było RAFAKO: Zespół 
Elektrowni PAK, Elektrownia Pątnów, Elek-
trownia Kozienice.

W wolnej Polsce nie znajdziemy ani jed-
nego wielkiego projektu energetycznego 

który powstałby bez udziału tych ludzi, inży-
nierów, ekspertów, projektantów.  Spójrzmy 
na Opole, Bełchatów czy Jaworzno.

Mamy dziś w Polsce wiele wspaniałych 
dowodów przedsiębiorczości, umiejętnie 
wykorzystanego talentu i produktów zna-
nych w całej Europie. Mało jest jednak firm, 
które tak dobrze zniosły transformację, mą-
drze przeszły drogę od państwowych zakła-
dów do prężnej prywatnej polskiej firmy. Nie 
tylko utrzymały swoich dotychczasowych 
klientów, ale zwiększyły zasięg działania, na-
wiązały partnerską współpracę z najlepszy-
mi  i najnowocześniejszymi koncernami na 
świecie. I mało jest firm, zarówno w Polsce 
jak i w Europie, które w czasie kryzysu, który 
rozpoczął się w 2009 roku w USA, potrafiły 
przeformować szeregi i wyjść z opresji z taką 
klasą. W Raciborzu potrafią nie tylko konty-
nuować najbardziej strategiczne projekty, 
ale też w tych trudnych czasach być zna-
czącym pracodawcą. Wiem, że RAFAKO jest 
także firmą której nie jest obojętne gdzie 
najlepsza polska młodzież znajdzie pracę. 
Patrząc perspektywicznie i z umiarkowa-
nym optymizmem w przyszłość polskiej 
energetyki, starają się tworzyć miejsca pracy 
w Raciborzu, Jaworznie czy w Opolu. Polska 
potrzebuje dziś mądrych dalekowzrocznych 
przedsiębiorstw, nie tylko gwarantujących 
najlepsze wykonanie strategicznych pro-
jektów, ale też podtrzymujących ciągłość 
polskiej myśli gospodarczej, tworzących 

miejsca pracy, o których moje pokolenie, to 
sprzed pół wieku mogło tylko marzyć.

ADAM ŹDZIEBŁO,  
senator, sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju: 

Z kilku powodów śle-
dzę z zainteresowaniem 

działalność spółki RAFAKO, która wchodzi 
w skład  jednego z największych w Europie 
holdingów, polskiej Grupy PBG realizują-
cej kompleksowo największe inwestycje 
w energetyce, jeśli chodzi o ropę i gaz, 
a także wytwarzanie energii i ochronę 
środowiska. Jako senator, reprezentujący 
powiat raciborski bacznie przyglądam się 
wszystkim trendom, które wpływają na 
rozwój gospodarczy naszego regionu oraz 
zapewnienie mieszkańcom trwałego i atrak-
cyjnego zatrudnienia. Z kolei, dla mnie, jako 
sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju priorytetem są kluczowe dla 
Polski sprawy związane z bezpieczeństwem 
energetycznym kraju i realizacją unijnych zo-
bowiązań środowiskowych, klimatycznych 
i energetycznych. W dużym stopniu do ich 
spełnienia przyczynia się właśnie działalność 
przedsiębiorstwa RAFAKO, które produkuje 
zaawansowane technologicznie urządzenia 
dla energetyki z wykorzystaniem różnego 
rodzaju paliw oraz instalacje ochrony środo-
wiska redukujące w znaczący sposób emisję 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Spółka 
jest jednym z nielicznych europejskich pro-
ducentów, którzy są w stanie dostarczyć 
już nie tylko wyspę kotłową czy instalację 
ochrony środowiska, ale cały obiekt pod 
klucz. Dzięki odważnym i odpowiedzialnym 
decyzjom podejmowanym przez głównego 
akcjonariusza i Zarząd spółki, RAFAKO jest 
liderem konsorcjów realizujących dwie naj-
większe  krajowe inwestycje energetyczne 
w Opolu i w Jaworznie. Niebawem wyłączo-
ne będą z eksploatacji przestarzałe jednostki 
produkujące energię, które już nie spełniają 
obowiązujących norm i europejskich stan-
dardów. Te nowe inwestycje o kluczowym 

RAFAKO – znAczy dObRze

Tu liczy się praca
Mija 65 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki  
RAFAKO. Stały, dynamiczny postęp był właściwie wpisany w charakter tego 
zakładu, od którego właściwie zależał los polskiej energetyki. Współczesna 
firma, to unikatowy w Europie producent kotłów. Mający wszelkie kompe-
tencje, żeby zostać generalnym wykonawcą nawet największych tego typu 
konstrukcji. Jak oceniają zakład, jego kondycję i produkty spróbowaliśmy 
dowiedzieć się rozmawiając z niektórymi politykami, pracownikami nauko-
wymi, a także użytkownikami wytwarzanych w Raciborzu wyrobów. 

– Ale czy faktycznie potrzebujemy jesz-
cze więcej wielkich elektrowni? Czy nie 
czas myśleć o energetyce rozproszonej? 

– Nawet, jeżeli przyszłość będzie należa-
ła do energetyki rozproszonej, to  musimy 
dziś zapewnić Polsce  stabilność energe-
tyczną, wobec zaostrzających się stosun-
ków  handlowych z Rosją. Potrzebujemy 
szybkich i skutecznych rozwiązań. To jest 
dla nas szansa, bo mamy zaawansowane 
technologie. Jesteśmy w tym  mocni i nie 
mamy żadnych kompleksów stając na placu 
budowy obok Simensa czy Alstomu. Jeste-
śmy gotowi do tej rywalizacji. 

– Nowe projekty, w tym te realizo-
wane przez RAFAKO, mają w przyszłości 
ograniczyć polską zależność od Rosji, py-
tanie tylko czy nie za późno? 

– Są sprawy w tej wojnie, które trud-
no przewidzieć, ale są też pewne sztywne 
dane, które mogą nas trochę uspokoić. 
Zacznijmy od tego, że Polska, z poziomem 
30,7 proc. zależności energetycznej, jest 
wśród państw najmniej zależnych od im-
portu z Rosji, mniej niż  Szwecja i Rumu-
nia. Mamy działające kopalnie, których 
wydobycie spada, ale spada z uwagi na 
ograniczony popyt. W razie komplikacji 
możemy zintensyfikować działania. Gaz 
wciąż jest dostarczany i mamy, bardzo 

nowoczesne magazyny, które stanowią 
zabezpieczenie na trudne dni. Mamy 
umowy z dostawcami gazu, zarówno do 
naszych interkonektorów zachodnich jak 
i do przyszłego gazoportu. Proces unie-
zależniania postępuje. Nowoczesne pro-
jekty RAFAKO będą w pełni operacyjne na 
pewno przed końcem umowy na dostawy 
rosyjskiego gazu. To oczywiście nikogo nie 
zwalnia od myślenia o nowych rozwiąza-
niach. I tu nasze know how jest częścią 
odpowiedzi na pytanie, jak poprawiać 
wydajność naszych elektrowni, jak szukać 
nowych rozwiązań wykorzystujących kilka 
rodzajów źródeł energetycznych. 

– Pytanie tylko skąd brać na to pie-
niądze?

– Komisja Europejska dała właśnie zgodę 
Wielkiej Brytanii na stworzenie tzw. rynku 
mocy. Rzecz polega na  płatnościach dla 
wytwórców energii za gotowość do wy-
twarzania prądu w okresach zapaści. Trze-
ba o tym poważnie myśleć. Takich sytuacji 
jak serial pod nazwą „Opole – budujemy 
czy nie” udałoby się uniknąć. Decyzja by-
łaby prostsza, bo inwestor mógłby sięgnąć 
po pieniądze na konto mocy, które kiedyś 
sprzeda. Operator systemu przesyłowego 
organizowałby aukcje na określone moce, 
a zwycięzcy dostaliby zastrzyk finansowy. 
Mogliby wówczas zrealizować nowe projek-
ty, korzystne dla gospodarki. 

RAFAKO wiarygodny partner
Dokończenie ze str. 1

Produkcja ekranów kotłów   

Fot. Archiwum
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Dekada lat 80.  
Kolejna dekada mogła być dla RAFAKO 

wspaniałym okresem rozwoju, bo Firma 
miała już wtedy bardzo wysoką pozycję 
na świecie. Mogła, ale jak rękę uciął za-
brakło... radzieckiej stali szlachetnej do 
produkcji, a w kasie nie było dewiz na jej 
zakup z Zachodu. Lata 80 te też okres straj-
ków, rafakowska „Solidarność” również je 
organizowała, występując z poparciem 
dla decyzji Centrali nowych związków, ale 
raciborski związek miał zawsze na uwadze 
dobro zakładu i starał się nie dezorgani-
zować jego pracy. Znacznie trudniej za-
kład przeszedł przez stan wojenny. Brak 
kontaktu z podległymi zakładami, utrata 
łączności, wszystko to bardzo utrudniało 
codzienną pracę. A właśnie w tym cza-
sie zaplanowano rozruch technologiczny 
ogromnego kotła.  Zwykle w takich oko-
licznościach, kiedy włączało  się  do pracy 
poszczególne podzespoły, pracownicy po-
rozumiewali się przez radiotelefony. Tym-
czasem te zarekwirowano. Całą operację 
trzeba było przełożyć, co wiązało się z róż-
nymi konsekwencjami, przede wszystkim 
karami umownymi.  

Po stanie wojennym
Koniec stanu wojennego to dla RAFAKO 

początek funkcjonowania pod zmienioną 

znowu nazwą – tym razem na Raciborską 
Fabrykę Kotłów RAFAKO. Niedługo później 
w Warszawie zapadła polityczna  decyzja 
o połączeniu wszystkich zakładów pracu-
jących dla energetyki we wspólnotę „Me-
gat”. Kierownictwo RAFAKO długo opiera-
ło się wstąpieniu do tego nowego quasi 
zjednoczenia. Obawiano się bowiem, że 
to spowoduje zmarginalizowanie dotych-
czasowych osiągnięć i w konsekwencji 
doprowadzi do upadku zakładu. Na nic 
zdały się protesty i pisma odwoławcze. 

RAFAKO musiało wstąpić do wspólnoty,  
ale cały czas zakład utrzymywał daleko 
idącą niezależność. W efekcie znacznie 
łatwiej  przyszło później wydzielić mu się 
jako Spółka Pracownicza RAFAKO Sp. z o.o.

Lata 90. 
To otwarcie Polski na świat, a tak-

że wprowadzenie do RAFAKO nowych 
technologii i nowych wyrobów. Jedno-
cześnie definitywnie wstrzymano pro-
dukcję komponentów dla elektrowni 

jądrowych. Zaczęto rozwijać technolo-
gie proekologiczne mi.in. produkować 
kotły fluidalne, instalacje odsiarczania 
spalin. Ten okres to także, zmniejszenie 
zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną w kraju, a więc i mniejsze zapotrze-
bowanie na kotły. Chwilowy kryzys uda-
ło się przezwyciężyć, bo zakład zaczął 
zdobywać coraz nowsze uprawnienia 
towarzystw kwalifikacyjnych, dozorów 
kotłowych: amerykańskich, francuskich, 
holenderskich, niemieckich, rosyjskich 

oraz certyfikaty ISO. Korzyści też przy-
niosła umowa kooperacyjna z firmą 
EVT –Stuttgart na budowę kotłów z at-
mosferycznym cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym. Poza tym, nawet najlepsze  
kotły się zużywają, trzeba je remonto-
wać i modernizować, a RAFAKO zawsze 
oferowało te usługi, obok sprzedaży no-
wych produktów.  

1993 – Prywatyzacja firmy i rejestracja 
pod nazwą Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Kolejnym krokiem była prywatyzacja 
RAFAKO. Umowa prywatyzacyjna zawarta 
ze Skarbem Państwa przyznała 50 proc. ak-
cji Spółce RAFAKO Sp. z o.o., 20 proc. akcji 
pracownikom dotychczasowego Przedsię-
biorstwa Państwowego  Raciborska Fabryka 
Kotłów RAFAKO, 5 proc. kadrze zarządzają-
cej, a pozostałe 25 proc. akcji Skarbowi Pań-
stwa z przeznaczeniem na sprzedaż w ofer-
cie publicznej.  

Skutki powodzi
Powódź jaka nawiedziła Dolny Śląsk 

w 1997 roku nie oszczędziła i RAFAKO. 
Dwu i pół metrowa fala zalała i zamuliła 
cały zakład. W czasie kiedy klienci czekali 

Dokończenie na str. 4

 Instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów Lipiec 1997 roku – powódź zalewa  
wszystkie budynki firmy  
– poziom wody w budynku dyrekcji  
na zdjęciu sięgnął 2,5 m.

Elektrownia Bełchatów – jeden z najważniejszych   
klientów raciborskiej firmy

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, ochronią Polskę przed wid-
mem blackoutu i będzie to w dużej mierze 
również zasługa RAFAKO. Firma ma bardzo 
silną pozycję w Europie i jest marką dobrze 
rozpoznawalną w  świecie. 

W 65-cio letniej historii raciborskiego 
przedsiębiorstwa, były różne perturbacje 
i zawirowania, ale ten najtrudniejszy czas 
RAFAKO ma już za sobą. Potencjał kadrowy, 
produkcyjny i technologiczny jest potęgą 
spółki, która prowadzi ją do kolejnych suk-
cesów.  Dziś przed tą firmą jest dobry czas, 
uwzględniając również nową ofertę fundu-
szy europejskich dla sektora energetycz-
nego do roku 2020. Jestem przekonany, że 
RAFAKO doskonale tę szansę wykorzysta.

HENRYK SIEDLACZEK, 
poseł na Sejm:

Przewagę nad kon-
kurencją na krajowym i 
świtowym rynku RAFAKO 
zawsze zawdzięczało mą-

dremu zarządzaniu i świetnie wyszkolonej 
kadrze. To nie jest truizm, tylko szczera praw-
da. Każdy zatrudniony tam pracownik jest 
mistrzem w swoim fachu od spawaczy, mon-
terów, elektryków, ślusarzy po projektantów, 
konstruktorów, inżynierów różnych specjal-
ności i menedżerów. To jest pierwsza liga 
pracownicza. Taka jest pokoleniowa tradycja 
raciborskiego zakładu. Rodzice przekazują 
wiedzę swoim dzieciom. Tam syn uczy się 
fachu od swojego ojca. Ci ludzie żyją prob-
lemami zakładu i się z nim identyfikują. Ja to 
obserwuję od lat, bo sam pochodzę z okolic 
Raciborza. Jako samorządowiec, wicestaro-
sta, a potem starosta raciborski i wreszcie 
poseł tej ziemi, wielokrotnie uczestniczyłem 
w różnych gremiach debatujących na temat  
misji, wizji i kierunków rozwoju tego zakła-
du. Jestem pod wrażeniem kreatywności 
załogi, rozmachu i coraz bogatszej oferty 
RAFAKO. Oni są w stanie wykonać każde, na-
wet najbardziej skomplikowane zamówienie 
i sprostać wszystkim wymaganiom klientów 
krajowych i zagranicznych. Ta elastyczność 

decyduje o powodzeniu firmy na tym kon-
kurencyjnym, międzynarodowym rynku. 
Czasami ten rynek też potrafi zaskoczyć pod 
wpływem gwałtownej zmiany trendów. 
Wtedy utrzymują się na nim tylko najlepsi. 
Tym atutem jest bezwzględnie profesjo-
nalizm, wiedza, doświadczenie i skutecz-
ność działania. RAFAKO posiada najwięk-
szy w Europie warsztat wytwórczy kotłów 
i części ciśnieniowych z bazą maszynową 
i logistyczną. O ile się nie mylę, jest  również 
jedną z dwóch w Europie firm, które potra-
fią toczyć kotły dla elektrowni jądrowych. 
Przy takich referencjach Zarząd spółki ma 
pełne ręce roboty i pełen pakiet zamówień 
na najbliższe lata.  Prestiż fabryki wzrósł jesz-
cze bardziej po zawarciu dwóch wielomi-
liardowych kontraktów na budowę bloków 
energetycznych w Opolu i Jaworznie. Te kon-
trakty to jest majstersztyk. Odpowiednio na-
kreślone ramy przetargów i świetnie spisane 
umowy. Polskie technologie, zabezpieczenie 
w surowiec z lokalnych kopalni i gwaranto-
wane dostawy węgla. Nie można też zapo-
minać o roli jaką odegrała tu logiczna polity-
ka rządu, która konsekwentnie prowadzi do 
rozwoju sektora energetycznego. Tylko takie 
współdziałanie może zagwarantować sukces 
gospodarczy i tego właśnie życzę jubilatom.  

MAREK WOSZCZYK, pre-
zes zarządu PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej:

RAFAKO ma 65 lat. 
Sięgając do sportowego 
języka, spółka z Raciborza 

wywalczyła sobie w tym czasie pozycję 
utytułowanego gracza na rynku energe-
tycznym i jest jednym z liderów tej branży. 
Skala już zrealizowanych projektów, ale 
także tych niedawno rozpoczętych, jak na 
przykład budowa dla PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej dwóch bloków węglowych 
w Elektrowni Opole, sprawia, że trudno się 
z tym stwierdzeniem nie zgodzić. 

Moim zdaniem to właśnie za jubileuszową 
liczbą skrywa się źródło siły RAFAKO. Histo-
ryczne zaplecze spółki, obszerna wiedza i im-

ponujące doświadczenie profesjonalnej ka-
dry są źródłem tego, co zwykliśmy nazywać 
reputacją i siłą marki. Tego nie można kupić, 
można natomiast spróbować na to zapraco-
wać. Zaangażowanie, sumienność, kupiecka 
rzetelność i otwartość na potrzeby klienta 
sprawiły, że RAFAKO jest dzisiaj jednym 
z najistotniejszych partnerów biznesowych 
PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Łączna 
wartość czterech projektów realizowanych 
obecnie przy udziale spółki dla naszego kon-
cernu wynosi blisko 10 mld zł netto. 

Z przyjemnością obserwuję, jak RAFAKO 
staje się liderem w obszarze innowacyjności. 
To cecha pożądana w biznesie, a szczególnie 
w polskiej energetyce. Kilkadziesiąt realizo-
wanych obecnie projektów badawczych, 
z których część rokuje tak dobrze, że trafia 
pod ochronę patentową, dobitnie świadczy 
o coraz większym znaczeniu pierwiastka no-
woczesności w ofercie RAFAKO. Zarząd PGE 
bacznie śledzi postępy w poszukiwaniu wy-
nalazków dotyczących nowych technologii, 
ponieważ innowacyjność jest dla nas bar-
dzo istotna. Przygotowując strategię Grupy 
Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 byliśmy 
zgodni, że to właśnie ona będzie spoiwem 
łączącym cztery filary naszej działalności: 
liderowania w sektorze wytwarzania energii 
elektrycznej, niezawodności dostaw, aktyw-
ności w rozwijaniu nowych obszarów bizne-
su oraz efektywności. 

Osobiście cieszę się, że RAFAKO wyszło 
obronną ręką z kłopotów, w który w ostat-
nim czasie wpadła branża wykonawcza. 
Liczę, że nasz partner zrealizuje w termi-
nie i zgodnie z założonymi parametrami, 
dwa wspomniane już nowe bloki w Opolu. 
Panu Pawłowi Mortasowi, prezesowi za-
rządu Rafako, którego cenię i darzę sym-
patią, życzę powodzenia!  

 
STANISŁAW TOKARSKI, 
wiceprezes zarządu ds. 
strategii i rozwoju  
TAURON Polska Energia:

Polityka partnerstwa 
i współpracy RAFAKO 

z zachodnimi biurami projektowymi oraz 
wytwórcami zaowocowała budową insta-
lacji spalania o różnych mocach i w róż-
nych technologiach, na wszystkie możli-
we paliwa. Kotły rusztowe, pyłowe czy też 
fluidalne pracują z wysoką dyspozycyj-
nością zarówno w naszych i zagranicznych 
elektrowniach systemowych, elektrocie-
płowniach jak i ciepłowniach.

W Grupie TAURON posiadamy do-
bre doświadczenia z eksploatacji kotłów  
RAFAKO dla bloków 120 i 200 MW, które 
stanowią dziś podstawę krajowego syste-
mu wytwarzania. W Elektrowni Siersza 
eksploatujemy dwa bloki o mocy 153 MW 
każdy z kotłami fluidalnymi, charakteryzu-
jącymi się dużą elastycznością pracy oraz 
wysoką sprawnością. Na początku 2013 r., 
wpisując się w realizację zobowiązań w za-
kresie wytwarzania „zielonej energii”, 
w Elektrowni Jaworzno III uruchomiliśmy 
dostarczony przez Rafako prototypowy 
kocioł fluidalny dedykowany do spalania 
biomasy dla bloku o mocy 50 MW.

Ale RAFAKO to nie tylko kotły, to tak-
że wiodąca firma w zakresie instalacji 
ochrony środowiska. W połowie lat 90. 
(najpierw wspólnie z niemiecka firmą 
Steinmueller, a później już samodzielnie)  
RAFAKO dostarczyło do Elektrowni 
Jaworzno III instalacje odsiarczania spalin 
dla bloków 200 MW oparte na metodzie 
mokrej. Pozwoliły one na zredukowanie 
o 95 proc. emisji dwutlenku siarki i pro-
dukcję najwyższej jakości gipsu syntetycz-
nego, wykorzystywanego w położonej przy 
Elektrowni Jaworzno III fabryce Knaufa do 
wytwarzania tynków gipsowych, wylewek, 
płyt i innych wyrobów budowlanych. 

RAFAKO bierze również udział w moder-
nizacjach naszych elektrowni, ukierunko-
wanych na przedłużenie żywotności bloków 
200 MW do 2030 r.

Obok relacji handlowych i technicznych 
nasze firmy łączą również inne więzi, mie-
rzone ludzką solidarnością. Warto tu choćby 
wspomnieć wsparcie naszych elektrowni 
dla miasta Racibórz i samej fabryki RAFAKO Dokończenie na str. 4

podczas pamiętnej powodzi w 1997 r.
Obecnie dla TAURONA i RAFAKO najważ-

niejsza jest sprawna i terminowa budowa 
bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III 
na parametry nadkrytyczne. Kocioł dla tego 
bloku powstanie właśnie w Raciborzu. Jeste-
śmy przekonani, że doświadczenia zebrane 
przez Rafako w trakcie dostaw elementów 
do wielu kotłów tej klasy budowanych 
w Niemczech są gwarancją naszego wspól-
nego sukcesu.

Z okazji jubileuszu życzę RAFAKO wielu 
dalszych sukcesów, dynamicznego rozwoju 
oraz umocnienia jej pozycji rynkowej. 

KRZYSZTOF KAMIŃSKI, 
wiceprezes Grupa Azoty, 
Zakłady Azotowe  
Kędzierzyn SA:

RAFAKO zaangażowa-
ne jest w budowę nowoczesnej elektro-
ciepłowni w Grupie Azoty ZAK S.A. Jest to 
jedna z największych inwestycji spółki. Jej 
budżet szacowany jest ok. 320 mln zł. Ten 
projekt jest dla nas kluczowy i stanowi 
podstawę do zapewnienia energii cieplnej 
i  elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu 
na potrzeby procesów chemicznych spółki. 
Realizacja zadania pozwoli na spełnienie 
wymagań unijnych. Dzięki zastosowaniu 
technologii BAT, uzyskamy efekt pro – śro-
dowiskowy, zapewnimy bezpieczeństwo 
energetyczne oraz unowocześnimy firmę. 
Nowa elektrociepłownia dostarczy ciepło 
również do części miejskich odbiorców. Pa-
liwem wykorzystanym w EC będzie węgiel, 
w ilości ok. 250 tys. ton rocznie. Surowiec 
będzie pochodził z polskich kopalń.

 Generalnym Wykonawcą, wyłonionym 
w konkurencyjnej procedurze, została firma 
RAFAKO S.A., która przedstawiła najko-
rzystniejszą ofertę, opartą na czterech klu-
czowych dla nas kryteriach: cenie, parame-
trach technicznych, czasie realizacji i okresie 
gwarancji. Realizacja podpisanej umowy 
na wykonanie zadania inwestycyjnego pod 

 Instalacja odsiarczania spalin 
metodą mokrą w Elektrociepłowni 

Siekierki
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na swoje zamówienia, cały park maszyno-
wy, spawarki, obrabiarki, podstacje były  
pod wodą. Przez trzy miesiące trwało  
usuwanie skutków kataklizmu, aby przy-
wrócić choć szczątkową produkcję. Ale 
usuwanie całkowitych skutków „wielkiej 
wody” trwało jeszcze wiele miesięcy.  

Ostatnie lata dekady lat 90. to kolejne 
inwestycje realizowane przez RAFAKO. 
W elektrowni w Pątnowie i Bełchatowie 
uruchomione zostają dwa bloki energe-
tyczne. W tym czasie produkowano rów-
nież bardzo dużo kotłów do spalarni odpa-
dów komunalnych i przemysłowych oraz 
bloki energetycznie dla Niemiec. Posze-
rzono asortyment wyrobów o konstrukcje 
stalowe, zawarto umowę licencyjną z fir-
mą NOOTER-ERIKSEN z USA na projekto-
wanie i produkcję kotłów odzyskowych. 

Był to również okres zmian właści-
cielskich. ELEKTRIM S.A. nabył 46 pro-
cent akcji RAFAKO i w ten sposób za-
kład wszedł w skład Grupy Kapitałowej  
ELEKTRIM-ENERGETYKA. 

Początek XXI wieku 
Jest dla RAFAKO trudny.  Firma jest na 

skraju płynności finansowej. Przedsię-
biorstwu udaje się przetrwać dzięki m.in. 
produkcji instalacji odsiarczania spalin. 
Firma wdraża zintegrowany system za-
rządzania – Zarządzanie przez jakość, 
zdobywa kolejne certyfikaty, wprowadza 
nowe produkty na rynek chiński. Zdoby-
wa rekordowe zamówienia. Następuje  

intensywny rozwój proekologicznych 
technologii.

 W RAFAKO powstają instalacje odsiar-
czania spalin metodą półsuchą oraz mokrą 
wapienną, instalacje katalitycznego oda-
zotowania spalin – SCR, kotły do spalania 
biomasy-paleniska pyłowe, rusztowe, flu-
idalne oraz  instalacje termicznej utylizacji 
odpadów. 

Dzięki zakupieniu licencji od firmy Sie-
mens w 2008 roku na projektowanie, pro-
dukcję, montaż, uruchamianie i sprzedaż 
kotłów na parametry nadkrytyczne pary, 
spółka staje się samodzielnym producen-
tem bloków energetycznych. Zdobywa 
wiele wyróżnień, m.in. Śląską i Polską 
Nagrodę Jakości. W 2007 roku następu-
je podwyższenie kapitału zakładowego 
o ponad 100 mln zł poprzez emisję akcji 
oraz poszerzenie bazy wytwórczej o dwa  
zamiejscowe oddziały w Radomsku i Wy-
rach k. Tychów. Powstają spółki zależne:  
RAFAKO Engineering Solutions w Belgra-
dzie oraz RAFAKO Engineering w Rybniku 
i Częstochowie. Dzięki licencji Siemensa 
jest jednym z trzech europejskich pro-
ducentów, którzy są w stanie dostarczyć 
już nie tylko wyspę kotłową czy instalację 

ochrony środowiska, lecz cały obiekt pod 
klucz. 

W 2011  RAFAKO S.A. wchodzi w skład 
grupy PBG, stając się energetyczną  
częścią holdingu, specjalizującego się 
dotąd w segmencie ropy i gazu. 

Rok 2014, to kolejny przełom w działalno-
ści spółki. RAFAKO podpisuje dwie znaczące 
umowy na realizację inwestycji pod „klucz”. 
Są to budowa dwóch bloków energetycz-
nych na parametry nadkrytyczne o mocy 
900 MGW każdy w PGE Elektrowni Opole 
S.A i bloku energetycznego o mocy 910 
MW w Elektrowni Jaworzno.

Historia RAFAKO nierozerwalnie 
związana jest z powojennymi losami Ra-
ciborza. Pracownicy fabryki od samego 

początku tworzyli szczególną społeczność. 
Wiele przedsięwzięć w mieście, np. drogi,  
budynki użyteczności publicznej, mieszka-
nia, obiekty sportowe wybudowane zostały 
dla nich i przy ich udziale. Również dziś RA-
FAKO S.A. ma olbrzymie znaczenie dla lo-
kalnej społeczności, już choćby dlatego, że 
jest największym pracodawcą w rejonie. W 
ciągu 65 lat przetrwało wiele historycznych 
zawirowań, wychodząc cało nawet z naj-
trudniejszych sytuacji. To firma zbudowana 
na solidnych fundamentach, które pozwala-

ją z nadzieją patrzeć w przyszłość 
kolejnym pokoleniom pracow-
ników.  

Opr. mt
Fot. Archiwum RAFAKO

Zaczynali skromnie – dziś są potęgą
Dokończenie ze str. 3

Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą w Elektrowni Skawina Walczak kotła w trakcie produkcji Symboliczne rozpoczęcie w lutym 2014 r. jednej z najnowocześniejszych inwestycji w budowę nowych mocy 
w Elektrowni Opole II

Sylwetka kotła z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym OFz-425  
dla Elektrowni Siersza

Wizualizacja bloku  
na nadkrytyczne parametry 

pary o mocy 910 MW  
w Elektrowni Jaworzno, 

którego budowa rozpoczyna 
się w tym roku

nazwą „Nowa Elektrociepłownia w Grupie 
Azoty ZAK S.A. – etap I” będzie polegała na 
wybudowaniu przez RAFAKO S.A. turbo-
zespołu upustowo-kondensacyjnego (TUK) 
o mocy 25 MWe, kotła parowego o wy-
dajności 140 Mg/h, instalacji odsiarczania 
spalin metodą półsuchą oraz budynku 
z nastawnią centralną DCS i częścią socjalną 
dla załogi. Generalny Wykonawca zrealizuje 
zadanie w formule „pod klucz” do końca 
2016 roku.

RYSZARD BIAŁECKI, prof. 
dr hab. inż., prorektor ds. 
współpracy międzyna-
rodowej Politechniki 
Śląskiej:

Kotły i urządzenia słu-
żące ochronie środowiska projektowane 
i wykonywane przez raciborską fabrykę 
RAFAKO, to produkty na najwyższym po-
ziomie technologicznym. Firma skutecz-
nie konkuruje nie tylko w kraju, ale także 
na rynkach światowych z najbardziej roz-
poznawalnymi korporacjami międzyna-
rodowymi. Atutami RAFAKO są 65 letnie 
doświadczenie, innowacyjna myśl inży-
nierska i stale dokształcająca się kadra. 

Współpraca Politechniki Śląskiej  
z RAFAKO S.A. odbywa się poprzez pro-
wadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
w tym także doraźnych konsultacji i eks-
pertyz, specjalistycznych szkoleń kadry 
RAFAKO przez uczelnię i kształcenie stu-
dentów dla spółki. Rafako zatrudnia wielu 
naszych absolwentów. Jesteśmy dumni, 
że znaczna część np. wiceprezes Krzysz-
tof Burek, pracuje na eksponowanych 
stanowiskach. Politechnika Śląska uczest-
niczy w konsorcjach kierowanych przez  
RAFAKO, a ubiegających się i realizujących 
inwestycje w sektorze energetyki.

W kategorii wspólnych przedsię-
wzięć badawczo-wdrożeniowych, wspól-
nie z RAFAKO S.A. bierzemy udział w euro-
pejskim projekcie Knowledge Innovation 
Community KIC InnoEnergy, ukierunko-
wanym na wdrożenia rozwiązań nauko-

wych do przemysłu. Na gruncie krajowym 
wspólnie uczestniczymy w projekcie stra-
tegicznym finansowanym przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju a doty-
czącym zaawansowanych technologii 
pozyskiwania energii. Równolegle do tych 
dużych przedsięwzięć, wykonujemy znacz-
ną liczbę ekspertyz dla RAFAKO. Z kolei do-
świadczeni pracownicy fabryki „prostują 
ścieżki” naszych naukowców, konsultując 
założenia i zakres podstawowych prac ba-
dawczych dotyczących techniki kotłowej. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
RAFAKO, Politechnika organizuje dla pra-
cowników spółki specjalistyczne studia 
podyplomowe, kursy i szkolenia. Dobrym 
przykładem są tu warsztaty dotyczące użyt-
kowania nowoczesnych pakietów progra-
mów komputerowych do obliczeń cieplno-
przepływowych kotłów. 

Ważną platformą współpracy są wspól-
nie organizowane międzynarodowe kon-
ferencje kotłowe, które odbywają się 
co cztery lata już od prawie pół wieku. 
Najbliższa XII konferencja kotłowa odbę-
dzie się październiku w jubileuszowym dla 
RAFAKO roku 2014. W spotkaniu weźmie 
udział ponad 400 ekspertów i naukowców 
z całego świata. Korzyści współpracy Poli-
techniki Śląskiej z RAFAKO są obopólne. 
Z jednej strony wspólne prace badawcze 
prowadzone przez uczelnię i spółkę, prze-
kładają się na poprawą efektywności ener-
getycznej produkowanych w Raciborzu 
kotłów, z drugiej zaś, dostęp do know-how 
fabryki pozwala uczelni na formułowanie 
tematów  prac badawczych dotyczących 
realnych problemów pojawiających się we 
współczesnej technice kotłowej. 

MAREK PRONOBIS, prof. 
dr hab. inż.,  Instytut 
Maszyn i Urządzeń  
Politechniki Śląskiej:

We współczesnym 
świecie każdy liczący się 

producent urządzeń dla energetyki posia-
da własne know-how, ale korzysta także 

z cudzej wiedzy. Technika kotłowa jest in-
terdyscyplinarna i nikt nie jest w stanie sa-
modzielnie stworzyć w całości rozwiązań, 
które mogłyby skutecznie konkurować 
na rynkach światowych, dlatego czasami 
trzeba posiłkować się również zakupem 
licencji. Przykładowo, systemy przepły-
wowe Siemensa są instalowane w wielu 
nowoczesnych kotłach na świecie, nie-
zależnie od tego jaka firma je produku-
je. Profesjonalizm kierownictwa i załogi 
RAFAKO zawsze przejawiał się w umie-
jętnym łączeniu własnej wiedzy i do-
świadczenia z otwartością na intensywną 
współpracę z uczelniami i jednostkami 
naukowo-badawczymi, dostarczającymi 
rodzimych rozwiązań, wspartą prawid-
łową polityką licencyjną. W rezultacie 
firma jest w stanie dostarczać dla energe-
tyki doskonałe i konkurencyjne na rynku 
produkty. Jako Instytut, nad rozwojem 
technik kotłowych pracujemy wspólnie  
z RAFAKO już od bardzo dawna, ja oso-
biście od ponad 40  lat. Ta współpraca 
obejmuje też inne jednostki Politechniki 
Śląskiej, a jej efektem jest wiele wspól-
nych dokonań.

RAFAKO, mimo że w swojej dziedzinie 
reprezentuje poziom światowy, nie usta-
je w dążeniu do poprawy charakterystyk 
technicznych budowanych kotłów i insta-
lacji ochrony środowiska. Wyrazem tego 
jest dążenie do polepszania parametrów 
bloków energetycznych, gwarantujących 
coraz wyższy poziom sprawności, prowa-
dzący do zmniejszenia ilości spalanego 
paliwa i znaczącej redukcji emisji CO2 oraz 
innych szkodliwych substancji. Wspól-
nymi badaniami staramy się wspomóc 
RAFAKO w tych dążeniach. Prowadzone 
projekty mają charakter wyprzedzający 
i dotyczą nowych bloków energetycz-
nych, o jeszcze wyższych parametrach, 
gdzie będą stosowane zupełnie nowe 
materiały. Wymaga to kompleksowych 
badań i zdobycia odpowiedniej wiedzy, 
od której zależy dynamiczny rozwój za-
równo nauki jak i branży energetycznej.

BOGUSŁAW  
CZWORONÓG, dr inż., 
zastępca dyrektora  
Instytutu Spawalnictwa:

RAFAKO S.A. jest dla 
Instytutu Spawalnictwa 

ważnym partnerem współpracy ba-
dawczej związanej z wykonawstwem 
urządzeń dla energetyki konwencjonal-
nej i jądrowej. Rozpoczęta w latach 60. 
XX wieku współpraca Instytutu Spawal-
nictwa z RAFAKO, liderem krajowego 
rynku urządzeń energetycznych, doty-
czyła głównie rozwiązywania problemów 
materiałowych i spawalniczych przy wy-
twarzaniu kotłów parowych i wodnych. 
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu zaznaczyła się pogłębioną 
współpracą w zakresie odpowiedzial-
nych elementów układu pierwotne-
go i wtórnego reaktora jądrowego.  
W latach 1974 – 76 została opracowana 
w Instytucie m. in. technologia spawania 
elektrożużlowego, łukiem krytym i łuko-
wo ręcznie elektrodami otulonymi gru-
bościennych (90 i 140 mm) elementów 
wytwornic pary i stabilizatorów ciśnienia 
z niskostopowych stali konstrukcyjnych 
gat. 14GN2M i 16GNM, a następnie 
technologia platerowania stabilizatorów 
ciśnienia ze stali gat. K22M przez napa-
wanie warstw stopami odpornymi na 
korozję.

W ostatnich latach współpraca doty-
czy głównie problematyki spawania przy 
budowie ścian szczelnych kotłów oraz 
zastosowania nowoczesnych materiałów 
o bardzo wysokiej odporności na pełza-
nie do budowy kotłów pracujących na 
parametry nadkrytyczne, o sprawności 
powyżej 40 proc. Część badań przepro-
wadzono w ramach projektów europej-
skich COST 522 i COST 536, a część w ra-
mach prac badawczych zlecanych przez 
RAFAKO. Planowane są kolejne wspólne 
prace w dziedzinie automatyzacji i ro-
botyzacji spawania oraz komputerowej 
kontroli jakości procesów.

TADEUSZ PAJĄK, dr hab. 
inż.,  Katedra Systemów 
Energetycznych i Urzą-
dzeń Ochrony Środowi-
ska, Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie:

Od niedawna budujemy w Polsce pierw-
sze spalarnie odpadów komunalnych, ale 
RAFAKO już od 20 lat realizuje takie przed-
sięwzięcia w Europie we współpracy z reno-
mowanymi partnerami. Firma wykonała po-
nad 70 takich inwestycji m.in. w Niemczech, 
Francji, Szwajcarii, Austrii, Belgii i Szwecji. 
Instalacje do termicznej utylizacji odpadów 
były w dużej części samodzielnie projekto-
wane, produkowane, montowane i urucha-
miane przez RAFAKO.  Swoją ogromną wie-
dzę, know-how i wieloletnie doświadczenie 
w tej dziedzinie spółka wykorzystuje po raz 
pierwszy w Polsce. Jest podwykonawcą 
Mostostalu Warszawa, lidera konsorcjum, 
budującego spalarnię odpadów dla szczeciń-
skiego obszaru  metropolitarnego w bardzo 
trudnym terenie, w porcie na Ostrowie Gra-
bowskim. RAFAKO wykonuje kocioł i system 
oczyszczania spalin, a dostawcą rusztu jest 
Hitachi Power Europe Service GmbH (HPES). 
Ta współpraca gwarantuje uzyskanie dosko-
nałych parametrów technicznych i ekolo-
gicznych.   Spółka projektuje i dostarcza „pod 
klucz”  również instalacje odsiarczania spalin 
wg różnych metod, w tym m.in. metodą 
mokrą wapienną. Jest pionierem w budowie 
pierwszej w Polsce instalacji katalitycznego 
odazotowania spalin. Kilka lat temu  racibor-
ski producent oddał do użytku blok energe-
tyczny w Elektrociepłowni Kielce produkują-
cy energię m.in. ze źródeł odnawialnych. Jak 
dotąd jest to największy tego typu obiekt 
w Polsce. Projektanci i konstruktorzy urzą-
dzeń dla energetyki zawodowej i przemy-
słowej oraz ochrony środowiska  w RAFAKO 
jeszcze nie raz zaskoczą nas efektywnością 
swoich działań i nowatorskimi pomysłami. 
Na taki kapitał intelektualny i technologiczny 
pracuje się latami. Jubilat udowodnił, że ich 
wysiłek  teraz się wszystkim opłaca.
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