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 Z okazji 20-lecia działania naszej firmy na rynku polskim oddajemy 
w Państwa ręce pierwszy numer Magazynu Firmowego Zakładu 

Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik.  Cie-
szymy się, że możemy przybliżyć historię naszej firmy, działalność i wybra-
ne realizacje, które już posiadamy na swoim koncie poprzez zamieszczone 
w środku artykuły.  Głównym celem działalności naszego zakładu jest budo-
wa, modernizacja i naprawa sieci gazowych, stacji gazowych. Do każdego 
zadania przygotowujemy się solidnie stawiając sobie wysokie cele aby osią-
gnąć zamierzone rezultaty. Priorytetem jest dla nas utrzymanie niezmiennie 
wysokiej jakości świadczonych usług m.in. wykonywane przez nas prace 
spawalnicze nadzorowane są przez Specjalistę z uprawnieniami Europejskie-
go Inżyniera Spawalnika natomiast  połączenia spawane i zgrzewane kon-
trolujemy przez Specjalistyczne Laboratorium Badań Nieniszczących. Świad-
czone przez naszą Firmę zadania wykonujemy wg wytycznych opisanych 
w procedurach ISO. Dbamy również o terminową realizację powierzonych 
zadań inwestycyjnych. Nadzór Specjalisty ds. BHP nad prowadzonymi praca-
mi budowlano-montażowymi pozwala nam zachować najwyższe standardy 
w zakresie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników. Dodatkowo stale 
inwestujemy w modernizację i rozwój parku maszynowego a także podno-
simy kwalifikacje naszych Pracowników. Pozytywna współpraca z wieloma 
firmami umożliwia nam realizację aktualnych i przyszłych zobowiązań. Mamy 
nadzieję, że kolejne wydania naszego magazynu będą jeszcze bardziej przy-
bliżać Państwu zakres działania naszego Zakładu. Podsumowując chciałbym 
złożyć z okazji Jubileuszu ZISiRO wszystkim Firmom sukcesów w dążeniu do 
zamierzonych celów i stałej aktywności na rynku polskim.

Dawid Szydlik

Słowo wstępu
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 Firma rozpoczęła swoją dzia-
łalność we wrześniu 1995 

roku. Na początku zgodnie z przyjętą 
nazwą,  zakład zajmował się naprawą, 
modernizacją oraz konserwacją insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych. Z czasem 
działalność firmy rozszerzono o insta-
lacje gazowe, a w późniejszym okresie 
również o sieci gazowe niskiego, śred-
niego i średniego podwyższonego ci-
śnienia, punkty redukcyjno – pomiaro-
we oraz stacje gazowe. 

Zakład posiada certyfikat wdrożenia 
systemu zarządzania jakością zgod-
ny z normą PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie projektowania, budowy sieci 
i instalacji gazowych, grzewczych, wo-
dociągowych oraz kanalizacyjnych. Sto-
sowana również przez nas technologia 
łączenia rur stalowych jest potwierdzo-
na certyfikatem systemu jakości w spa-
walnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 
3834-2:2007. Firma jest Członkiem Izby 
Gospodarczej Gazownictwa.

Zdobyte przez lata doświadczenie 
w budowaniu i projektowaniu sieci ga-
zowych, wsparte wdrożonymi systema-
mi zarządzania jakością, zaowocowało 
uzyskaniem przez naszą firmę specjali-
stycznych, wysoko cenionych w branży 
gazowniczej, uprawnień do budowy, 
modernizacji oraz napraw gazociągów 
podlegających nadzorowi UDT. Dla tych 
gazociągów szczegółowo uregulowano 
szereg kwestii dotyczących dokumen-
tacji projektowej, świadectw odbioru 
robót budowlanych, nadzoru prac spa-
walniczych, kontroli złączy spawanych, 
dostaw rur i armatury oraz wymagań 
koniecznych do uzyskania zezwolenia 
na eksploatację rurociągu

HISTORIA 

FIRMY
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Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom 
jakościowym i technologicznym rynku 
gazowniczego, stawiamy na nieustanny 
rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników. Inwestycje w nowocze-
sne technologie w połączeniu z wy-
kwalifikowaną i doświadczoną kadrą 
inżynieryjną stanowią klucz do sukcesu 
firmy. Dlatego też inwestujemy  znacz-
ne środki finansowe w nowatorskie 
technologie bezwykopowe bazując 

na nowym sprzęcie wiertniczym reno-
mowanej amerykańskiej firmy DITCH 
WITCH.
Realizacja poszczególnych zadań in-
westycyjnych, zachowanie wysokiej 
jakości świadczonych usług przy za-
chowaniu krótkich terminów realizacji, 
wymaga precyzyjnego podziału zadań 
i obowiązków oraz właściwej organiza-
cji pracy, Ważnym elementem tego sys-
temu jest zapewnienie komfortowych, 

ergonomicznych warunków pracy dla 
swoich pracowników biurowych jak 
i produkcyjnych. Nad sprawnym prze-
biegiem procesu przygotowania doku-
mentacji technicznej wymaganej przy 
realizacji prac instalacyjnych pracuje 
zespół pracowników biurowych, wśród 
których znajduje się: Specjalista ds. Spa-
walnictwa, Specjalista ds. Przygotowa-
nia Produkcji oraz Inspektor BHP.

W realizacji zadań inwestycyjnych firma 
stale współpracuje z renomowanymi 
zakładami branży gazowniczej m.in.: 
Polska Spółka Gazownictwa, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 
Gaz-System, „Irex-Gaz Ireneusz Paruzel 
Chorzów, „MTM Nowum Lublin, „PW 
WILLI Roman Cichos” Nakło Śląśkie, 
Interchem Katowice, Insbud Tarnów, 
PRUiM Gliwice, PGNiG Technologie, 
GasControl Polska, Telbud Klima-Test  
Katowice,GAS-ENGINEERING Jerzy He-
ider. Są to godne zaufania firmy, od lat 
działające na rynku, które profesjonal-
nie podchodzą do każdego wspólnie 
realizowanego zadania

WSPÓŁPRACA POLSKA 
SPÓŁKA

GAZOWNICTWA
IZBA

GOSPODARCZA
GAZOWNICTWA

PRUIM S.A.
GLIWICE

INSBUD
TARNÓW

IREX GAZ SP.Z.O.O

GAS ENGINEERING

GAZ
SYSTEM

MTM
NOWUM

WILLI
NAKŁO
ŚLĄSKIE

INTERCHEM

GASCONTROL
POLSKA

PGNiG
TECHNOLOGIE
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Zakład specjalizuje się w budowie, modernizacji oraz naprawie obiektów infrastruktury przesyłowej, a w szczególności:
1. Instalacji i sieci gazowych niskiego, średniego oraz podwyższonego średniego ciśnienia
2. Stacji gazowych oraz punktów redukcyjno-pomiarowych
3. Instalacji i sieci wodnych oraz kanalizacyjnych

DZIAŁALNOŚĆ



7

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik 

www.szydlik.com.pl e-mail: biuro@szydlik.com.pl

PROJEKTOWANIE SIECI GAZOWYCH

PRZEWIERTY
STEROWANE

Firma ZISiRO oferuje usługi projektowe w zakresie:
1. Sieci gazowych niskiego, średniego oraz podwyższonego 

średniego ciśnienia
2. Punktów redukcyjno-pomiarowych
3. Stacji gazowych
4. Instalacji gazowych 
5. Instalacji oraz sieci wodnych i kanalizacyjnych
ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH PRAC PROJEKTOWYCH REALI-
ZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ- SIECI GAZOWE:
• Dąbrowie Górniczej ul. Gwardii Ludowej -  1705 mb oraz 

przyłącza- 17 szt.
• Czeladź ul. Grodzka oraz Będzin ul, Nowotki – 1960 mb 

oraz przyłącza – 4 szt.

• Czerwionka Leszczyna ul. Jesionka, Kosynierów – 750 mb 
oraz przyłącza – 2 szt.

• Mikołów ul. Reta, ul. Śmiłowicka – 800 mb oraz przyłącza – 3szt.
• Piła Kościeliska ul. Graniczna – 862 mb oraz przyłącza- 4 szt.
• Zawiercie ul. Wojska Polskiego – 2101 mb oraz przyłącza 2 szt.
• Łazy ul. Kamienna – 530 mb oraz przyłącza 5 szt.
• Siewierz ul. Bema do ZZU w miejscowości Zabijak – 7000 mb 
• Sosnowiec ul. Okulickiego, Braterstwa Broni i Kujawskiej – 

900 mb oraz przyłącze 1 szt.
• Mikołów ul. Kościuszki 59 – 510 mb
• Bytom ul. Drobczyka- 1839 mb oraz przyłącza – 14 szt.
• Tychy ul. Towarowa – 850 mb.

Przewierty sterowane to przełomowa 
metoda znajdująca coraz szersze za-
stosowanie w pracach instalacyjnych. 
Technologia ta pozwala na układanie 
rurociągu bez konieczności wykony-
wania wykopów. Umożliwia wykonanie 
instalacji podziemnych na terenach sil-
nie zurbanizowanych, przy znikomych 
utrudnieniach dla mieszkańców czy też 
ruchu pojazdów. Metoda ta redukuje 

do minimum ingerencję w środowisko 
naturalne. 

Posiadana przez nas wysokiej klasy 
wiertnica amerykańskiej firmy DITCH 
WITCH jest nowoczesnym w pełni zau-
tomatyzowanym urządzeniem, które 
pozwala na wykonanie przewiertów 
sterowanych pod drogami, rzekami, 
torami, zbiornikami wodnymi i innymi 

przeszkodami, System ALL TERRAIN 
pozwala na skuteczne wykonywanie 
przewiertów w ciężkich do obróbki 
gruntach kamienistych lub żwirowych 
czy też luźnych formacji skalnych. Coraz 
częściej metodę tę stosuje się również 
do prac liniowych ze względu na mała 
ingerencję w otoczenie (środowisko na-
turalne) oraz znaczne skrócenie czasu 
montażu instalacji.
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Dąbrowa Górnicza ul. Jaskółcza
- Gazociąg Ø110; Ø63 – 593 mb.

Zawiercie ul. Obr. Poczty Gdańskiej
- Gazociąg Ø315 – 6119 mb.

Dąbrowa Górnicza rejon ul.Katowickiej
- Gazociąg Ø110; Ø90 – 648 mb.

Sosnowiec Dmowskiego
- Gazociąg Ø63-Ø225 – 2752 mb. + 40 przyłączy

Katowice ul. Korfantego 179b, 181a
- Gazociąg Ø90 – 501 mb.

Zawiercie ul. Gliniana
- Gazociąg Ø110 – 830 mb.

Katowice ul. Bukszpanowa
- Gazociąg Ø63, Ø32, Ø25 – 647 mb.+26 przyłączy

Goczałkowice – Zdrój ul. Powst. Śląskich, 
- Gazociąg Ø110 – 1991 mb.

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 
- Gazociąg Ø225 – 1480 mb

Bytom ul. Zabrzańska
- Gazociąg Ø160 – 557 mb.

Siemianowice Śląskie ul.Wiejska
- Gazociąg Ø63, Ø40 – 902 mb.

Gliwice Centrum Logistyczne Decathlon 
- Gazociąg Ø110 – 756 mb.

Mysłowice ul.Pukowca
- Gazociąg Ø110-Ø25 – 1124 mb.

Sosnowiec ul. Dobrzańskiego
- Gazociąg Ø90 - Ø25 – 2765 mb. + 26 przyłączy

Będzin ul. Krakowska
- Gazociąg Ø110, Ø63 – 994 mb.

Mikołów ul. Reta
- Gazociąg Ø50 – 850 mb.

Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie
- Gazociąg Ø110, Ø63 – 830 mb.

Poręba ul. Niepodległości 
– Gazociąg Ø315 – Ø300 – 865 mb.

Będzin ul. Krakowska 
- Gazociąg Ø225-Ø63 – 482 mb.+ 28 przyłączy

Będzin ul. Strzyżowicka 
- Gazociąg Ø50 – 542 mb. + 33 przyłączy

Katowice ul. Krucza
-Gazociąg Ø225 – Ø63 – 1463 mb.+62 przyłącza

Trzebinia ul. Kościuszki
– Gazociąg Ø 110 – 935 mb.

Jaworzno ul. Bielańska 
-Gazociąg Ø63-Ø110 – 1630 mb.

Katowice ul. Korczaka
- Gazociąg Ø225-Ø63 – 1832 mb

Dąbrowa Górnicza Os. Kasprzaka
- Gazociąg Ø63 – Ø200 – 1079 mb +30 przyłączy

Katowice ul. Roździeńskiego
- Gazociąg Ø90 – 204 mb.

Dąbrowa Górnicza Os. Stary Gołonóg
- Gazociąg Ø63 – Ø200 – 1899 mb. + 41 przyłączy

Mikołów ul. Skłodowskiej 
- Gazociąg Ø63 – 653 mb.

Katowice ul. Rolna
- Gazociąg Ø50-Ø225 – 4900 mb.

Gliwice ul. J. Gutenberga 
- Gazociąg Ø400-Ø225 – 481 mb.

Dąbrowa Górnicza Os. Stary Gołonóg 
- Gazociąg Ø63-Ø160 – 2489 mb.+48 przyłączy

Czeladź ul. Niwa
- Gazociąg Ø110 – 460 mb.

Sosnowiec Os. Zagórze
- Gazociąg Ø90-Ø250 – 5865 mb. + 108 przyłączy

Sosnowiec ul. Krasińskiego
- Gazociąg 804 mb.

Sosnowiec Os. Sielec
- Gazociąg Ø63-Ø315 – 5428 mb. + 101 przyłączy

Gmina Daszyna
- Gazociąg Ø125-280 – 15000m

Sosnowiec ul. Dmowskiego
- Gazociąg Ø63-Ø225 – 509 mb.

Psary Dąbie 
- Przewiert pod wodociąg Ø150-200 – 715m + sieć wodociągowa

Katowice ul. Brynowska
- Gazociąg Ø50-Ø225 – 2935 mb.

Rudziniec
- Kanalizacja tłoczna Ø160 – przewiert 836 m

Katowice ul. Rolna 
- Gazociąg Ø50-Ø225 -  3295 mb.

Sosnowiec 
- Wodociąg  Ø40-Ø160 – 5100 m + 188 szt. przyłączy

Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 
- Gazociąg Ø110 – 410 mb.

WYBRANE REALIZACJE
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GALERIA ZDJĘĆ
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Wywiad z Kierownikiem  
Budowy ZISiRO 

Panem  Rafałem Stempień

1. Panie Rafale pracuje Pan 

w ZISiRO  na stanowisku Kierow-

nika Budowy Czy może nam Pan 

przybliżyć charakter i rodzaj wy-

konywanej pracy?

R.S: Praca którą wykonuję sprowadza 
się do nadzoru nad brygadami jak rów-
nież wymaga stałego kontaktu z służ-
bami Urzędu Miejskiego, Rozdzielni 
Gazu, Wodociągów oraz Inspektorami 
Nadzoru

2. Widać, ze ma Pan wiele obo-

wiązków. Jak udaje się je godzić?

R.S: Realizacja wszystkich obowiązków, 
które do mnie należą nie byłaby możli-
wa bez dobrej organizacji polegającej 
na przygotowaniu wcześniej planu pra-
cy 

3. Dobra organizacja pracy każ-

dego dnia to na pewno sukces 

w działaniu. Czy moglibyśmy do-

wiedzieć się jakie aktualnie budo-

wy Pan nadzoruje?

R.S: Obecnie z ramienia naszej firmy re-
alizuje :
• budowę sieci wodociągowej 

w dzielnicach Jęzor, Pogoń w So-
snowcu, 

• budowę sieci gazowych w Zabrzu, 
Rudzie Śląskiej, Tychach, Gliwicach

4. Koordynuje Pan też prace bez 

wykopowe  czyli przewierty ste-

rowane. Czego możemy dowie-

dzieć się o tej metodzie która 

znajduje coraz szersze zastoso-

wanie w pracach instalacyjnych?

R. S: Metoda przewiertów horyzontal-
nych staje się coraz bardziej popularna 
ze względu na jej proekologiczny cha-
rakter. Do głównych zalet przewiertów 
sterowanych należą:
• Brak ingerencji w środowisko natu-

ralne
• Brak konieczności reorganizacji ru-

chu w przypadku przeprowadzenia 
prac na drogach, autostradach, lot-
niskach 

• Brak ponoszenia wysokich kosz-
tów związanych z regeneracją na-
wierzchni

• Metoda dużo bardziej wydajna niż 
w przypadku klasycznej metody 
odkrywkowej

Przewiert sterowany jest wykonywany 
przy pomocy specjalnej głowicy steru-
jącej prowadzone żerdziami wiertnicy 
w kierunku zaprojektowanego punktu 
wyjścia. W głowicy pilotażowej umiesz-
czona jest sonda – nadajnik, co daje 
możliwość dokładnego jej lokalizowa-
nia i sterowania przewiertu. Cała ope-
racja odbywa się bez zakłóceń dzięki 
płuczce zmniejszającej współczynnik 
tarcia. 

5. Mógłby Pan wymienić kilka 

ważniejszych przewiertów stero-

wanych, które ZISiRO wykonał?

R.S:  Lista ważniejszych przewiertów:
Pod rzeką Czarna Przemsza Ø315 – 105 m
Tory PKP Poręba Zawiercie Ø500 – 60 m
Katowice ul. Korczaka Ø225 – 445 m 
Gliwice ul. Gutenberga – Ø355 – 23 m
Mikołów ul. Skłodowskiej Ø63 – 300 m
Sosnowiec ul. Krasińskieg0 Ø90 -  289 m
Poręba – Siewierz Ø450 m – 160 m

Dziękuję za poświęcony czas 

i podzielenie się z nami tymi in-

formacjami.

Firma GAS-ENGINEERING Jerzy Heider działa w branży: 
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
two techniczne.  Projektujemy instalacje gazowe, sieci ga-
zowe wodociągowe, kanalizacyjne, C.O., kotłownie itp.

Adres firmy: 
Ul. Generała Hallera 20
41-709 Ruda Śląska
Telefon: 695-730-012
e-mail: jerzy.heider@wp.pl

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 3,4 do 4,9 l/100 km oraz od 89 do 115 g/km. Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji 
zawierający fluorowany gaz cieplarniany [HFO-1234YF] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji 
znajdziesz na www.mazda.pl

Nieustannie szukając innowacji, wyszliśmy naprzeciw potrzebom i stworzyliśmy naszego pierw-
szego crossovera, który wyznacza nowe standardy doznań z jazdy. Mazda CX-3 łączy w sobie 
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się z energią, jaką można wydobyć z nowoczesnych silników SKYACTIV. Wszystko to sprawia, 
że Mazda CX-3 to crossover, z którego nie chce się wysiadać.

Mazda Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 2
Agnieszka Koncewicz - Sambor tel. 668-963-162
Dariusz Kędziora tel. 695-000-888
Marcin Furgoł tel. 723-327-421

MAZDA CX-3
SZYK I ENERGIA
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IZBA
GOSPODARCZA 
GAZOWNICTWA
(IGG)
Zgodnie z zasadami ustrojowymi Pań-
stwa Polskiego w rozwoju każdego 
sektora gospodarki i  jego poszcze-
gólnych podmiotów istotną funkcję 
powinny pełnić organizacje branżowe 
izby gospodarcze. Instytucje te nie 
tylko integrują przedsiębiorstwa czy 
osoby fizyczne, ale reprezentują ich 
interesy wobec władz lokalnych, kra-
jowych oraz na arenie międzynarodo-
wej. Członkowie organizacji czynnie 
uczestniczą w tworzeniu aktów nor-
matywnych oraz prawnych i techno-
logicznych uregulowań odnoszących 
się do danej branży, dzięki czemu 

powinny  aktywnie kreować  jej przy-
szłość.
Początki IGG sięgają 23 stycznia 2003 
roku, kiedy to decyzją Walnego Ze-
brania Założycieli przyjęto Statut Izby 
i wybrano władze. Inicjatorem jej po-
wołania był Grzegorz Romanowski. 
W momencie rejestracji organizacja 
zrzeszała 104 firmy.
Obecnie do IGG należą praktycznie 
wszystkie firmy operujące na rynku 
gazu ziemnego w łącznej liczbie ok. 
140podmiotów gospodarczych o bar-
dzo zróżnicowanym profilu działalno-
ści, obejmującym m.in. wydobycie, 

obrót, sprzedaż gazu, prace inżynie-
ryjne, konstrukcyjne, dystrybucję, 
firmy oferujące sprzedaż produktów 
i usług wykorzystywanych w przemy-
śle energetycznym. Organem kierow-
niczym IGG jest jedenastoosobowy 
Zarząd Izby, powoływany raz na trzy 
lata. Spośród jego członków wybiera-
ne jest trzyosobowe Prezydium Zarzą-
du Izby. Obecnie skład tego gremium 
tworzą Mirosław Dobrut (pełniący 
funkcję prezesa) oraz dwóch wice-
prezesów: Waldemar Wójcik i Cezary 
Mróz. Za kontrolę nad całokształtem 
działalności Izby, ze szczególnym 
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uwzględnieniem gospodarki finanso-
wej, odpowiada Komisja Rewizyjna. 
Bieżącymi sprawami operacyjnymi 
zajmuje się natomiast Dyrektor Izby. 
Funkcję tę sprawuje aktualnie Andrzej 
Schoeneich. 
Przy IGG działają specjalistycz-
ne zespoły, m.in. w tym zajmują-
ce się analizą rynku gazu, współ-
pracą pomiędzy stosującymi 
gaz ziemny różnymi branżami 
i branżą gazowniczą, pozyskiwaniem 
i wykorzystywaniem środków unij-
nych, prawem gazowym czy inteli-
gentnym opomiarowaniem w gazow-
nictwie. 
Ustawowym celem Izby, stanowią-
cym główny powód jej powołania, 
jest reprezentowanie interesów go-
spodarczych zrzeszonych w niej firm 
zarówno wobec organów państwo-
wych, samorządowych, społecznych, 
międzynarodowych (w tym Unii Eu-
ropejskiej), jak i instytucji naukowych. 
Istotnym aspektem jest ponadto inte-
gracja środowiska gazowniczego. 
IGG aktywnie uczestniczy w tworze-
niu i zmianie, praktycznie wszystkich 
istotnych dla branży gazowniczej ak-
tów prawnych, projektów, przepisów, 
dokumentów normalizacyjnych oraz 
programów dotyczących rozwoju 
branży gazowniczej. 
IGG opracowuje niezbędne branżo-
we ekspertyzy oraz wydaje Biuletyn 
Techniczny. W 2006 roku powołano 
Komitet Standardu Technicznego, 
który poprzez kreowanie standardów 
technicznych zapewnia odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa działalności 
firm zrzeszonych w Izbie. Dotychczas 
uchwalono 46 Standardów Tech-
nicznych IGG, które zastępują normy 
zakładowe oraz wykorzystywane są 
w normach polskich i ogólnie obo-
wiązujących przepisach technicznych.  

IGG organizuje szereg działań propa-
gujących innowacyjne rozwiązania 
technologiczno - ekonomiczno-or-
ganizacyjne a także ukazujących gaz 
ziemny jako paliwo nowoczesne i eko-
logiczne. Wśród wielu inicjatyw Izby 
(branżowe szkolenia, konferencje czy 
sympozja) niezwykle istotnym wy-
darzeniem, odbywającym się co dwa 
lata, jest Kongres Polskiego Przemysłu 
Gazowniczego, skupiający branżo-
wych ekspertów, przedstawicieli pol-
skiego rządu, urzędów centralnych, 
uczelni wyższych i stowarzyszeń 
technicznych. W 2014 roku impreza 
została zorganizowana po raz czwar-
ty. Bardzo ważne są Targi Techniki Ga-
zowniczej Expo-Gas. W 2015 roku od-
była się tradycyjnie w Kielcach ósma 
edycja tej największej w kraju imprezy 
targowej dla sektora gazowniczego. 
Cenną inicjatywą są także prestiżowe 
studia Master of Business Administra-
tion (MBA) działające od 2006 roku 
a organizowane przez Izbę we współ-
pracy z Gdańską Fundacją Menadże-
rów oraz Institut d’Administration des 
Entreprises Aix – en-Provence Marsi-
lia. Do tej pory ukończyło je już około 
240 osób.  Od listopada br. rozpocznie 
się kolejna XI Edycja podyplomowych 
studiów menedżerskich.
Izba jest wydawcą ukazującego się od 
2004 roku „Przeglądu Gazowniczego”, 
który co kwartał opisuje najważniej-
sze wydarzenia z działalności branży 
i firm członkowskich i który jest ce-
nionym źródłem wiedzy dla pracow-
ników zainteresowanych resortów, jak 
i firm zagranicznych operujących na 
rynku polskim. Od 2008 roku Walne 
Zgromadzenie Członków IGG przy-
znaje Odznaki Honorowe IGG oso-
bom zasłużonym dla rozwoju branży 
gazowniczej, zaś na wniosek Zarządu 
IGG wielu pracowników branży uzy-

skało odznaczenia państwowe i resor-
towe.
Z perspektywy ostatnich lat nie moż-
na jednak stwierdzić, że Izbie Go-
spodarczej Gazownictwa udało  się 
zrealizować cele statutowe, które są 
żywotne dla rozwoju polskiego rynku 
gazu ziemnego i poprawy kondycji 
gospodarczej firm członkowskich.
Nie wywalczono własnego „Prawa ga-
zowego”, nowelizacji szeregu rozpo-
rządzeń technicznych, nowych ustaw: 
prawo o miarach, o normalizacji, czy 
Urzędzie Dozoru Technicznego.
Integracji środowiska gazowniczego 
nie służą nieustanne zmiany w prze-
pisach o przetargach, które raczej 
skłócają wykonawców z zamawiają-
cymi i są dalekie od nowych dyrektyw 
unijnych. Nie pomaga coraz ściślejsza 
współpraca |izby z bratnimi izbami, 
z którymi zawiązana została koalicja 
dla uzyskania w miarę poprawnych 
regulacji na szczeblach komisji (ze-
społów) ministerialnych i parlamen-
tarnych. 
Aparat państwowy jest na tyle 
wszechwładny, że może pozwolić so-
bie na lekceważenie samorządu go-
spodarczego, choć formalnie przepro-
wadza tzw. „wysłuchania publiczne”.
Powyższe mankamenty powinny jed-
nak mobilizować branżę do uporczy-
wego ponawiania słusznych postula-
tów, które np. należałoby wprowadzić 
do bardzo ważnej dla przyszłości ga-
zownictwa  „Polityki Energetycznej 
Polski – do 2050 r.”, nad projektem 
której ponownie rozpoczęto dyskusję.

Andrzej Schoeneich
Warszawa, 31.08.2015 r.
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Wywiad z Prezesem Klubu 
MKS Dąbrowa Górnicza 

Panem Robertem Koćma

1. Co uważa Pan za sukces dru-
żyny MKS Tauron Dąbrowa Gór-
nicza na przełomie ostatnich 10 
lat 

R.K.: Sukces sportowy, który objawia 
się zdobyciem kilku medali Mistrzostw 
Polski, dwóch Pucharów Polski, dwóch  
Super Pucharów  Polski do tego sukce-
su zaliczamy również prace z młodzieżą 
która w Dąbrowie Górniczej jest na bar-
dzo wysokim poziomie o czym świad-
czą wyniki bo od lat znajdujemy się 
w finale Mistrzostw Polski praktycznie 
w każdej grupie wiekowej. 

2. Według rankingów rok 
2012/2013 był najlepszy dla dru-
żyny, zajęcie II miejsca w Pucha-
rze Polski, dwa kolejne sezony 
były nieco słabsze, czym mogło 
być to spowodowane? 

R.K.: Główną przyczyna na pewno jest 
migracja zawodniczek  która nie do 
końca leży po stronie klubu , na pewno 
wpływają na to również finanse bo nie-
stety od nas są kluby bardziej bogatsze 
i stać je na bardziej renomowane za-
wodniczki czy to z kraju czy z Polski a co 
z a tym idzie wszystko przekłada się na 
wynik.  

3. Co powinno się jak najszybciej 
zmienić a co zostawić żeby dru-
żyna mogła odnosić sukcesy

R.K.: Z punktu widzenia zarządu to na 
pewno ustabilizowanie finansów bo 
wtedy spokojnie buduje się drużynę 
oprócz tego skupiamy się również na 
tym, żeby kontrakty z dziewczynami 
zawierać co najmniej na dwa lata żeby 
powstały zespół był stabilny, bez więk-
szych rewolucji . Mamy nadzieję, że ten 
sezon już tą stabilizację pokaże. I cały 
czas praca nad lepszym przygotowa-
niem drużyny , stworzenia odpowied-
nich warunków do pracy poprzez ciągłą 
współpracę z firmami, które cały czas 
pomagają jeżeli chodzi o dostarczanie 
suplementów , siłownię jak również 
przygotowanie motoryczne zawodni-
czek , poszerzamy sztab szkoleniowy. 
W najbliższych planach chcemy realizo-
wać dodatkowo pracę z psychologiem 
sportu. 

4. Jakie są cele i plany na najbliż-
szy sezon?

R.K.: Wejście do pierwszej czwórki oraz 
walka o medale. Jest to naprawdę cięż-
ka praca ze strony zawodniczek. My ze 
swojej strony dokładamy wszelkich sta-
rań żeby wzmacniać drużynę

5. W drużynie MKS Tauron Dą-
browa Górnicza zaistniała ro-
tacja zawodniczek oraz kadry 
trenerskiej. Czy kibice mogą spo-
dziewać się w nadchodzącym 
sezonie nowych zawodniczek?

R.K.: Tak w zespole pojawi się kilka no-
wych zawodniczek. Pojawią się siatkar-

ki z USA, prawdopodobnie będzie też 
zawodniczka z Kanady która zastąpi 
Tamarę Kaliszuk która zerwała więzadła 
krzyżowe i w tym sezonie nie będzie 
mogła zagrać. Cały zespól został w oko-
ło 10% zmieniony i wierzymy ze na tym 
zyska nasza gra

6. Czy wiąże Pan nadzieje z Siat-
karkami z USA?

R.K.: Tak. Liczę na to ze znajda wspól-
ny język na boisku i poza nim. Młode 
dziewczyny które przyjeżdżają do Eu-
ropy z USA  nie do końca mogą czuć 
się dobrze dlatego bardzo ważna jest 
obopólna współpraca, która z pewno-
ścią przełoży się na lepszy wynik na bo-
isku.

7. Co może Pan powiedzieć 
o obecnym trenerze, który już 
jest rok w klubie MKS Tauron Dą-
browa Górnicza

R.K.: Trenerowi zaufał zarząd mimo ze 
wynik za zeszły sezon był gorszy niż 
spodziewaliśmy się ale po pierwsze 
Juan nie miał możliwości tworzenia 
zespołu bo przyjechał kiedy skład był  
już gotowy. Teraz stworzył już zespół 
pod siebie według swojej znajomości 
warsztatu. Ufamy w jego fachowość 
i doświadczenie 

8. Gdzie w najbliższym czasie 
przed rozgrywkami w sezonie 
możemy zobaczyć drużynę MKS 
Tauron Dąbrowa Górnicza?

R.K.: Teraz będzie wiele meczów sparin-
gowych z wieloma zespołami z naszej 
ligi może nawet zagranicznymi. Będzie-
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1. Czym zajmuje się Państwa fir-
ma?

D.B.: Biuro Ochrony LUNA zajmuje się 
kompleksową ochroną osób i mienia. 
Wykonujemy usługi w zakresie bezpo-
średniej ochrony fizycznej zakładów 
pracy, firm, placów budowy. Prowadzi-
my także usługi zabezpieczania imprez 
masowych. Posiadamy własną stację 
monitoringu systemów alarmowych 
oraz wizyjnych, na sygnały schodzące 
z obiektów są wysyłane grupy inter-
wencyjne.

2. Od kiedy firma prowadzi swo-
ją działalność?

D.B.: Biuro Ochrony LUNA prowadzi 
swoją działalność od 15 lat na podsta-
wie Koncesji MSWiA.

3. Na jakim obszarze prowadzą 
Państwo swoją działalność?

D.B.: Wykonujemy usługi na obszarze 
całej Polski

4. Jakie są cele Państwa firmy?
D.B.: Staramy się dotrzeć do jak naj-
większej ilości potencjalnych Klientów 
potrzebujących usług Security. Od sa-
mego początku swojego istnienia sta-
wiamy na jakość i skuteczność usług, 
które pozwalają zyskać przychylność 
nowych partnerów. 

5. Jakie są plany na przyszłość 
w Państwa firmie?

D.B.: Firma dąży do pozyskiwania no-
wych partnerów, Zamierzamy także 
wdrażać innowacje technologiczne aby 
zwiększyć bezpieczeństwo Naszych 

Wywiad z przedstawicielem 
firmy Biuro Ochrony „LUNA”  

Prezesem Damianem Borowik

my uczestniczyć w międzynarodowym 
turnieju w Szamotułach.. Mamy wiele 
springów zewnętrznych więc przed 
publicznością pokażemy się dopiero 
w październiku.  

9. Od 2 lat ZISiRO Zbigniew Szy-
dlik wspiera klub MKS Tauron 
Dąbrowa Górnicza. Jak ocenia 
Pan współpracę? 

R.K.: Firma ZISiRO wspiera nas już 2 
lata . Współpraca układa nam się wzo-
rowo mam nadzieję, że będzie konty-
nuowana na najbliższe lata. Ze swojego 
punktu widzenia mogę powiedzieć że 
życzyłbym sobie więcej takich firm i ta-
kich właścicieli jak Pan Zbigniew Szydlik

10. Jakie zadania stawia Pan 
przed sobą, drużyną i trenerem  
żeby nadchodzący sezon był 
sukcesem dla MKS Tauron Dą-
browa Górnicza

R.K.: Stabilizacja finansów, jak najlepsza 
organizacja warsztatów dla dziewczyn. 
Natomiast ze strony organizacyjnej to 
realizacja wyznaczonych zadań, pozy-
skiwanie kolejnych partnerów bizne-
sowych do klub żeby poszerzać zakres 
sympatyków tego sportu.

Robert  Koćma

Klientów. Wierzymy, że uda się nam to 
osiągnąć. 

6. Jakimi sukcesami mogą się 
Państwo pochwalić?

D.B.: Aktywnie uczestniczymy w ochro-
nie meczów PlusLigi, Tauron Basket 
Ligi oraz Orlen Ligi, a także wszelkiego 
rodzaju imprez sportowych. Oferu-
jemy szeroki wachlarz usług Security 
począwszy od ochrony domów jedno-
rodzinnych po zabezpieczenie dużych 
inwestycji budowlanych. Współpracu-
jemy także z Placówkami Oświaty w na-
szym regionie. Zaufali nam tacy part-
nerzy jak BUDIMEX,SKANSKA, EUROVIA 
POLSKA, MAKRO, PGNiG, Politechnika 
Śląska czy BANIMEX.

Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my dalszej owocnej współpracy.

Dane kontaktowe:
Biuro Ochrony LUNA
41 – 200 Sosnowiec, ul. Schonów 3
Tel. 32 291 30 29 / 533 777 799
e-mail: biuro@luna-ochrona.pl
www.luna-ochrona.pl
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Zaczęła się jesień, czas wahań tempe-
ratury i pogody. Jak wiadomo, jesienią 
często „dopadają” nas zmiany nastroju, 
a przy zmiennej pogodzie organizm 
staje się znacznie bardziej podatny na 
różnego rodzaju infekcje. Niczym no-
wym nie jest stwierdzenie, że w okresie 
jesienno- zimowym stajemy się słabsi 
i częściej chorujemy. Tym objawom cza-
sem towarzyszą bóle głowy, nadmierna 
senność, czy problemy z koncentracją, 
które łącznie składają się na tak zwane 
„przesilenie jesienne”.
 Jest jednak na szczęście kilka porad, 
które pod warunkiem ich rzetelnego 
stosowania pomogą nam w tym czasie 
cieszyć się zdrowiem i dobrym samopo-
czuciem. 
Właściwa dieta:
Jest to jeden z głównych sposobów na 
walkę z jesienna apatią i związanymi ze 
zmienną pogodą infekcjami. Niestety, 
znaczna część z nas wciąż posiada złe 
nawyki żywieniowe, a termin „dieta” ko-
jarzy się większości z rygorystycznym 

odżywianiem, ciągłym odchudzaniem 
i odmawianiem sobie ulubionych po-
traw. Od właściwej diety, czyli prawidło-
wo dobranych i zbilansowanych skład-
ników zależy w znacznym stopniu nasze 
zdrowie i kondycja. Jesienią znacznie 
więcej czasu spędzamy w domu, mniej 
się ruszamy, a jemy zazwyczaj w po-
dobnych ilościach co w bardziej „aktyw-
nych” porach roku. W dodatku jemy 
zbyt dużo mięsa, tzw. szybkiego jedze-
nia („Fast food”) a także zbyt duże ilości 
wysokokalorycznych słodyczy. 
Za mało w naszej diecie jest natural-
nych produktów takich jak ryby i owoce 
morza, które są rezerwuarem olbrzy-
miej ilości cennych składników, wśród 
których warto wspomnieć o niezbęd-
nych nienasyconych kwasach tłuszczo-
wych, w skrócie NNKT. Są to substancje, 
których nasz organizm sam nie potrafi 
wyprodukować i dlatego muszą być 
dostarczone z zewnątrz. Odgrywają 
one bardzo ważną rolę w rozwoju orga-
nizmu i w walce z infekcjami. Źródłem 

NNKT w pożywieniu oprócz ryb i owo-
ców morza są: tłoczone na zimno oleje: 
lniany i rzepakowy, nasiona lnu i rzepa-
ku, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, 
siemię lniane, kiełki pszenicy i w więk-
szość orzechów. Ważne jest właściwe 
pieczywo (ciemne typu graham, z duża 
ilością ziaren bogatych w błonnik) oraz 
jesienne owoce i warzywa. Warto naszą 
dietę wzbogacić dodatkowo o:
-szparagi, paprykę, pomidory, cebulę, 
marchew, seler, bakłażany, karczochy, 
czosnek, kapustę, kalafior i brokuły, 
a z owoców należy pamiętać o śliwkach 
(także suszonych), jabłkach, cytrusach, 
jagodach i czarnych porzeczkach.
 Pamiętajmy też o grzybach, w których 
możemy przebierać o tej porze roku. 
Te wszystkie produkty zawierają całą 
gamę witamin ( wit. A, D, E, K, witaminy 
z grupy B, wit. C), a także dużą ilość nie-
zbędnych substancji mineralnych (ma-
gnez, żelazo, selen i cynk). Ważne jest, 
aby surowe owoce i warzywa „przegry-
zać” nawet kilka razy dziennie między 

Przesilenie
jesienne

Specjalista chorób wewnętrznych – lek. Michał Domagała
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posiłkami.
Kolejnym ważnym elementem prawi-
dłowej diety jesiennej powinny być soki 
naturalne, zawierające cząstki owoców. 
Niektóre soki cytrusowe powodują ob-
niżenie poziomu szkodliwego choleste-
rolu i zmniejszają ryzyko zmian miaż-
dżycowych.
Odporność organizmu może być 
wzmocniona także przez regularne 
spożywanie produktów mlecznych 
(kefir, jogurt) zawierających bakterie 
probiotyczne- korzystne dla naszego 
organizmu. Stymulują one układ od-
pornościowy, pomagają w walce ze 
szkodliwymi bakteriami, a także są za-
lecane przez lekarzy jako uzupełnienie 
diety w trakcie i po stosowaniu antybio-
tyków.
Właściwa aktywność fizyczna:
Latem, gdy pogoda jest ładna i sama 
wygania nas z domu, chętnie upra-

wiamy sport, a przynajmniej przeby-
wamy na świeżym powietrzu. Jednak 
większość z nas widząc ciągłe jesienne 
zmiany pogody i temperatury, nagle 
traci ochotę na jakąkolwiek aktywność 
fizyczną i zasiada w domu, często przed 
telewizorem, i tak przez całą zimę aż 
do wiosny. Tymczasem, to właśnie ruch 
i spędzanie czasu na świeżym powie-
trzu przyczyniają się w głównej mierze 
do poprawy naszego samopoczucia 
i razem z odpowiednią dietą pomagają 
zminimalizować skutki „przesilenia je-
siennego”. Dlatego powinniśmy w mia-
rę możliwości przynajmniej raz dziennie 
udać się na kilkunastominutowy spacer, 
bądź jogging. Nawet taka krótka aktyw-
ność fizyczna pozwoli nabrać powietrza 
naszemu zmęczonemu mózgowi, po-
prawi sprawność naszego umysłu i całe-
go organizmu. Taka aktywność fizyczna 
jest też znakomitym sposobem na roz-

ładowanie stresu i zmęczenia oraz po-
prawę samopoczucia, które może być 
obniżone ze względu na niewielką ilość 
jesiennego słońca.
A jeżeli pogoda jest rzeczywiście fatalna 
i nie pozwala nam na wyjście z domu, 
powinniśmy kilkanaście minut dziennie 
poświęcić na gimnastykę, która będzie 
miała podobny efekt do spaceru, czy 
joggingu. 

Na zakończenie chciałbym dodać, iż 
najlepsze rezultaty w walce z „jesien-
nym przesileniem”  osiągniemy stosu-
jąc odpowiednio zbilansowaną dietę 
w połączeniu z właściwą aktywnością 
fizyczną.

Michał Domagała
Specjalista chorób wewnętrznych.

Polska jest krajem wciąż niskich i śred-
nio niskich technologii co stanowi naj-
większy problem naszej gospodarki 
. Jako kraj dokonaliśmy ogromnego 
przeskoku jeżeli chodzi o wielkość pro-
dukcji, handel a w szczególności nie-
prawdopodobny jest rozwój produkcji 
rolnej , części do maszyn , części sa-
mochodowych, sprzętu AGD i w wielu 

innych dziedzinach zauważamy pro-
gres. Wzrost produkcji niestety w bar-
dzo małym stopniu przedkłada się na 
wzrost technologii . Polska jest liderem 
w produkcji jabłek , papryki pomido-
rów. W latach 90 byliśmy krajem który 
miał deficyt żywności co skutkowało 
importowaniem go z innych krajów. 
Dziś natomiast jesteśmy wielkim impor-

terem żywności ale tych produktów nie 
przetwarzamy na produkty z których 
byłaby większa marża i większy zaro-
bek. To samo dotyczy mebli. Polska jest 
dziś największym kubaturowo produ-
centem mebli na świecie ale jeśli chodzi 
o wartość sprzedażową to jest to dopie-
ro 10  wynik na świecie. Sprzedajemy 
bardzo dobre produkty bardzo tanio 

Spotkanie
z Januszem Palikotem
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i w kategorii tych średnich technologii. 
Co zatem możemy zrobić żeby rozwijały 
się wyższe technologie? Uproszczenie 
procedur inwestycyjnych związanych 
z wdrażaniem nowych technologii i ca-
łego procesu inwestycyjnego jeżeli cho-
dzi o budowę fabryki. Przykładem może 
być Przedsiębiorstwo z Wielkopolski 
największego producenta świec zapa-
chowych na świecie który jest głównym 
dostawcą IKEI mógł wybudować fabry-
kę w Polsce ale wybudował w Stanach 
Zjednoczonych bo dostał kontrakt do 
amerykańskich sieci handlowych dla-
tego, że czas budowy nowej fabryki 
w Polsce to okres 2,5 roku – załatwienie 
wszelkich formalności, pozwoleń, decy-
zji, brak często planu przestrzennego 
zagospodarowania terenu. A w Stanach 
Zjednoczonych zajęło mu to kilka mie-
sięcy i tylko raz był w urzędzie, kiedy 
zgłosił wniosek, przedstawił pieniądze, 
dokumenty, własność działki. To wy-
starczyło żeby zdecydować się na inwe-
stycje za granicą a nie w Polsce. To jest 
jeden z wielu przykładów że procedu-
ry inwestycyjne w Polsce są za długie 
i obowiązkowo trzeba je zmienić. 
Drugi taki temat to koszty energii. Pol-
ska ma bardzo drogą energię, jeszcze 
jak się ją porówna do siły nabywczej 
ludności do wielkości naszych zarob-
ków, czy to ludzi cywilnych czy biznesu 
to prąd w Polsce jest dwa razy droższy 
niż w Niemczech.  Dlatego też musimy 
obniżyć ceny energii żeby biznes bar-
dziej nowoczesny mógł swobodnie in-
stalować się w Polsce. Trzecia kwestia 
to ulgi inwestycyjne przy wdrażaniach 
nowoczesnej technologii lub na przy-
kład środki europejskie skierowane 
bardziej świadomie tam, gdzie ktoś na-
prawdę buduje nowe technologie a nie  
wymienia jedną maszynę stara na taka 
sama maszynę lepszej generacji. To nie 
jest żaden postęp technologiczny. Gdy-
byśmy w przypadku tych pozostałych 
pieniędzy europejskich  przyjęli  takie 
bardziej nastawione na promowanie 

wysokich technologii kryteria wyko-
nawcze w wojewódzkich sejmikach to 
mielibyśmy szansę że więcej funduszy 
wsparłoby nowoczesną technologie. 
I wcześniej wspomniane ulgi inwesty-
cyjne, czyli jeśli inwestuję w wysokie 
technologie to mam przyśpieszoną 
amortyzację. To są rozwiązania dzięki 
którym Polska wreszcie poszłaby do 
góry.  Dodatkowo Państwo powinno 
być bardziej aktywne przy próbie pro-
mocji polskiego przemysłu. Niesamo-
wite jest to z jakim  wielkim impetem 
Francuzi, Niemcy, Amerykanie działają. 
Jak załatwiają jakieś sprawy polityczne 
z Polską to zawsze wypuszczają konce-
sje gospodarczą np. ze będziemy budo-
wali elektrownię atomową w oparciu 
o francuskie technologie. W naszym 
kraju tego typu biznesu w ogóle nie 
uprawiamy. 
Tymczasem jest bardzo wielu prywat-
nych przedsiębiorców , którzy sobie 
dobrze radzą w kraju tworząc różne 
ciekawe rzeczy i niestety Państwo nie 
potrafi się zaangażować żeby ich pro-
dukcję ulokować na jakiś rynkach bo 
boi się zaraz zarzutów , że to jakaś ko-
rupcja, niejasne powiązania. W związku 
z tym wszyscy są sparaliżowani, nikt nic 
nie robi. Sam fakt spotkania się Premie-
ra czy Prezydenta ze znanym Przedsię-
biorcą już wywołuje aferę. Dlaczego 
zatem Premier rządu nie może spotkać 
się z jakimś znanym przedsiębiorcą ? 
Takie spotkania to promowanie biz-
nesu w słusznym celu. Polska zakupiła 
Pendolino które nie jest w stanie jeździć 
po naszych drogach ze swoimi prędko-
ściami. W Bydgoszczy jest fabryka po-
ciągów która mogłaby wyprodukować 
maszynę  może nie taką jak Pendolino 
ale wystarczającą na potrzeby Polskich 
możliwości. To kolejna sytuacja która 
pokazuje, że nie promujemy swojego 
biznesu tylko kupujemy zagraniczne.  
Oddzielną kwestię stanowi cały model 
gospodarczy zwłaszcza w odniesieniu 
do małych i średnich firm. Dziś osoba 

która prowadzi małą działalność musi 
płacić ZUS który stanowi sporą część 
bo ok. 1000zł . Małych zakładów nie 
stać na to, żeby wnosić takie wielkie 
opłaty dlatego współpraca odbywa się 
na czarno , nielegalnie. Gdyby było tak, 
żeby przedsiębiorcom zaproponować, 
że obniżamy składkę na ZUS a podno-
simy płacę minimalną, kwotę wolną od 
podatku to najsłabsi ekonomicznie lu-
dzie w Polsce mieliby większą zdolność 
nabywczą , nakręcaliby koniunkturę na 
rynku wewnętrznym a Przedsiębiorca 
by tego nie odczuł bo to co jest większą 
płacą minimalną rekompensowane jest 
w mniejszej składce na ZUS.
 Mimo całej nieudolności Polskiego 
Państwa, złej polityki gospodarczej pro-
wadzonej od wielu lat, nieprzyjaznego 
charakteru administracji Polska doko-
nała niesamowitego skoku w rozwoju 
dzięki ogromnej determinacji Polskich 
Przedsiębiorców. Opowiadanie, że jakiś 
rząd coś zrobił bądź jakaś administracja 
to są bajki. To właśnie Ci ludzie którzy 
mają kontrolę , mogą stracić cały ma-
jątek  dzięki swojej determinacji i chęci 
poprawienia warunków swojego życia 
i swojej rodziny z  chęcią robienia cze-
goś lepiej i w ten sposób bycia patriota-
mi z prawdziwego zdarzenia to właśnie 
Polscy Przedsiębiorcy doprowadzili do 
tego skoku jaki się w Polsce widzi w cią-
gu 25 lat . Wśród nich są takie innowa-
cyjne firmy jak Zakład Instalacji Sanitar-
nych i Robót Ogólnobudowlanych Pana 
Zbigniewa Szydlika z Dąbrowy Górni-
czej. Gdyby ta energia nie była bloko-
wana, torpedowana przez Państwową 
Administrację można wyobrazić sobie 
jak wspaniale rozwijałby się nasz kraj. 
Ile więcej byłoby przedsiębiorstw po-
dobnych do firmy Pana Zbigniewa 
Szydlika które mogłoby lepiej rozwijać 
swój biznes. 

Janusz Palikot
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Aż strach pomyśleć, że z firmą i branżą 
gazowniczą jestem związany już prawie 
28 lat. Natomiast patrząc przez pry-
zmat zmian, których byliśmy świadkami 
w ostatnich latach – możemy zauważyć 
jak zmieniło się postrzeganie samego 
gazu, który stał się po prostu towa-
rem, jak i gazownictwa, które z przed-
siębiorstwa technicznego dbającego 
o bezpieczeństwo i pewność dostaw 
gazu, traktowanego przez większość 
społeczeństwa jako przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej – przekształci-
ło się w tym czasie w firmę handlową. 
Widać to przede wszystkim w części 
firmy zajmującej się obsługą Klienta 
(obrót hurtowy i detaliczny), ale także 
w części dystrybucyjnej dziś obsługują 
Klientów, jakimi są powstające jak grzy-
by po deszczu kolejne spółki obrotu 
(sprzedawcy gazu), no i każdy odbiorca 
gazu, który ma przyłącze zakończone 
gazomierzem.
Klienta w dzisiejszym rozumieniu tego 
słowa gazownictwo (przynajmniej na 
Górnym Śląsku) zauważyło pod koniec 
lat 90-tych minionego wieku rozpo-
czynając organizację służb tzw. inkasa, 
czyli obsługi Klientów indywidualnych. 
Wspomnieć należy, że kompleksowo 
były zawsze obsługiwane duże zakłady 
przemysłowe (dział Zbytu), ale odczyta-
mi i rozliczeniem Klientów detalicznych 
zajmowały się ówczesne Zakłady Ener-

getyczne (wspólne rozliczenie gazu 
z energią elektryczną).
Te czasy, to dziś zamierzchła przeszłość 
i pamiętają ją coraz mniej liczni najstarsi 
pracownicy. Dziś mamy do czynienia ze 
zliberalizowanym rynkiem energii, bo 
przecież gaz to nie tylko ulotne, bez-
wonne i bezzapachowe medium, ale 
przede wszystkim źródło czystej, eko-
logicznej i wysoce efektywnej energii 
wytwarzanej w oparciu o jego spala-
nie. Przy czym kończąc powoli wątek 
techniczny i technologiczny należy 
koniecznie zaznaczyć, że o ile spalanie 
gazu dostarcza ciepła, to dostępne już 
dziś technologie jego wykorzystania 
prawie bezobsługowo dla użytkownika 
końcowego mogą oprócz ciepła do-
starczać również chłód (klimatyzacja) 
jak i energię elektryczną (kogeneracja). 
Oczywistym jest, że najlepiej ekono-
micznie wychodzi to dla tych Klientów, 
którzy potrzebują jednocześnie co naj-
mniej dwóch z tych efektów, czyli ciepła 
i prądu lub ogrzewania i klimatyzacji. 
A  optymalnie (niestety jeszcze ciągle 
rzadko spotykane rozwiązanie) jeśli 
Klient wykorzysta wszystkie trzy zjawi-
ska, czyli zastosuje trigenerację.
Rynek gazu jest obecnie ciągle jeszcze 
w fazie rozwoju. Obecnie jako przed-
siębiorstwo postrzegamy to głównie 
przez pryzmat procesu zmiany sprze-
dawcy przez Klientów. Ciągle jeszcze 

PGNiG (w tym także spółka PGNiG Ob-
rót Detaliczny) jest największym jego 
uczestnikiem, ale skala odejść Klientów 
do innych sprzedawców wzrasta dy-
namicznie. Przy czym zauważalna jest 
tendencja pozyskiwania przede wszyst-
kim Klientów dużych (o znaczących wo-
lumenach gazu), gdyż to oni kształtują 
udział w rynku. Nieliczni sprzedawcy 
aktywnie pozyskują także Klientów in-
dywidualnych.
Widząc niekorzystną tendencję i odej-
ścia znaczących Klientów począwszy od 
połowy roku 2015 Zarząd PGNiG Obrót 
Detaliczny wprowadził liczne programy 
promocyjne, które pozwalają służbom 
obsługi Klientów biznesowych przed-
stawiać korzystne rynkowo oferty.
Patrząc na te zjawisko trochę z boku 
(choć nie mogę być tu akurat najbar-
dziej obiektywnym obserwatorem) wi-
dzimy, że jest to jeszcze ciągle wstępna 
faza tej gry, gdzie dotychczasowy pod-
miot dominujący jakim był PGNiG musi 
oddać trochę rynku rozpychającym się 
na nim nuworyszom. A są to w wie-
lu przypadkach ludzie, którzy wiedzą 
- często jako byli pracownicy PGNiG - 
o co chodzi Klientom i czego do czasu 
ich odejścia z firmy nie byli w stanie tym 
Klientom zaoferować. Dopiero teraz 
w wielu przypadkach zauważamy jak 
ważna jest cena samego gazu – nomen 
omen spadająca w okresie ostatniego 

Uwolniony
rynek gazu? Mariusz Niestrój

PGNiG Obrót Detaliczny
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roku czasu – ale nie mniej znaczą rela-
cje jakie mamy z naszymi Klientami. Tu 
zresztą jako osoby odpowiedzialne za 
obsługę Klientów strategicznych i klu-
czowych mamy swoisty dylemat. Rynek 
gazu został zliberalizowany (to problem 
szerszy, do osobnego wyjaśnienia), przy 
czym nadal podmiotem dominującym 
pozostaje PGNiG, czy zatem – jak py-
tają Klienci - został on już rzeczywiście 
uwolniony ? Wszyscy uczestnicy tego 
rynku (sprzedawcy) ciągle są nienasy-
ceni i mają ambitne plany zwiększenia 
swojego udziału wolumenowego. Tu 
jest zatem pole do oferowania coraz ko-
rzystniejszych propozycji do Klientów. 
I wygląda, że ten proces jeszcze długo 
się nie skończy, a przysłowiowego „ko-
nia z rzędem” temu, kto powie kiedy na-
stąpi równowaga na rynku.
Rzeczywiste funkcjonowanie uwol-
nionego rynku rozpocznie się w mojej 
(i nie tylko mojej) opinii dopiero wtedy, 
gdy zaczną się kolejne zmiany sprze-

dawców przez tych Klientów, którzy 
już raz ten proces przeszli. Szczegól-
nym przypadkiem będą tu powroty do 
wcześniejszego sprzedawcy.
Dylemat który ma dziś PGNiG (gdzie 
przebiega cienka granica między ryn-
kiem ze sprzedawcą dominującym, 
a rynkiem uwolnionym) jest zresztą 
o tyle uzasadniony, że uwolnienie ryn-
ku będzie wiązać się z odejściem od ko-
nieczności  przedstawiania Prezesowi 
URE do zatwierdzenia Taryf. A tu o ile już 
dziś Taryfa dla dużych Klientów służy 
tylko jako odnośnik do określenia po-
ziomu oszczędności po przyjęciu oferty 
od każdego praktycznie sprzedawcy, 
o tyle dla Klientów indywidualnych - 
przede wszystkim konsumentów w go-
spodarstwach domowych – jeszcze dłu-
go mechanizm taryfowania będzie ich 
chronić przed nieuzasadnionym po-
ziomem kosztów kalkulowanych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne w swo-
ich Taryfach.

Od kilku lat jako służby obsługi Klien-
ta w gazownictwie mamy wrażenie, że 
wszystko przyspiesza, karuzela kręci się 
coraz szybciej. Jesteśmy świadkami licz-
nych zmian, wręcz zmiana goni zmianę 
i to, co jeszcze wczoraj wydawało się 
nam niemożliwe, dziś się spełnia się 
z postępem geometrycznym. I  mimo 
licznych obaw, czy podołamy nowym 
wyzwaniom  - jesteśmy tu dla naszych 
Klientów i widzimy, że ten uwolniony 
rynek gazu nie jest taki straszny. Mimo, 
że mamy świadomość, iż jeszcze nie 
wszystko o tym rynku wiemy, jesteśmy 
przekonani, że jako jego uczestnicy 
jeszcze niejedno dobre do niego wnie-
siemy. Wniesiemy dla Klientów.

Mariusz Niestrój
PGNiG Obrót Detaliczny

Departament Klientów Biznesowych
Region Górnośląski

Pamiątkowe zdjęcie z towarzyskiego meczu drużyny MKS TAURON Dabrowa Górnicza i MKS 
Gryf Szczecinek zorganizowanego przez Pana Janusza Rautszko Nadleśnictwo Szczecinek wraz 
z udziałem firm wspomagających : TEMKOP Adam Grabarczyk i ZISiRO Zbigniew Szydlik.

SZCZECINEK
13.09.2015



SPONSOR TRZYKROTNEGO MEDALISTY 
POLSKI W SIATKÓWCE KOBIET,

„MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA”
Mając na celu pomoc w rozwijaniu nowych talentów sportowych Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowla-
nych Zbigniew Szydlik wspiera finansowa drużynę siatkarek z klubu MKS Tauron Dąbrowa Górnicza. Drużyna jest czołowym 
zespołem polskiej ekstraklasy: 3 x Medal Mistrzostw Polski, 2 x Puchar Polski, 2 x Superpuchar Polski oraz 5x Liga Mistrzów 
i Puchary Europejskie.

Ponadto nasza firma często uczestniczy w zor-
ganizowanych akcjach pomocy poszczegól-
nym placówkom sfery budżetowej. Z naszej 
pomocy skorzystały takie placówki jak: 
Klub Sportowy Mydlice Dąbrowa Górnicza
NSZOZ Panaceum – Zespół Domowej Opieki 
Paliatywnej Dąbrowa Górnicza
Przedszkole Nr 15 Dąbrowa Górnicza
Przedszkole nr 32 Słupsk
Stowarzyszenie dla dzieci słabowidzących 
i niedowidzących „Razem do celu” Dąbrowa 
Górnicza

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych ogłasza konkurs :
- Jakie jest imię i nazwisko aktualnego trenera drużyny MKS Tauron Dąbrowa Górnicza?
- Ile razy grała w reprezentacji Polski Eleonora Dziękiewicz ?
- Jaka jest dokładna data założenia firmy ZISiRO Zbigniew Szydlik 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: biuro@szydlik.com.pl do 31 października 2015r.
Na zwycięzcę czeka specjalna nagroda główna.

KONKURS



KONTAKT

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik
ul. Laski 193

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel. / fax 32 260 78 57

Tel. kom. 510 132 530, 797 580 138

E-mail: biuro@szydlik.com.pl

www.szydlik.com.pl


