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 W związku z wydaniem kolejnego numeru Magazynu 

Firmowego chciałbym zwrócić Państwa uwagę 

na bieżące artykuły i wywiady. W tym wydaniu udało nam się 

porozmawiać z Prezesem Izby Gospodarczej Gazownictwa 

Panem  Cezarym Mróz, który przybliżył nam główne cele i funkcje 

IGG. Warto zapoznać się również z artykułem poświęconym 

nowym dyrektywom unijnym w prawie zamówień publicznych. 

 Z uwagi, że w ostatnich miesiącach aktywnie 

popieraliśmy zaplanowane  konferencje i spotkania 

o tematyce inżynieryjno technicznej polecamy sprawozdania 

z IX Seminarium Branżowego poświęconego technologiom 

bezwykopowym zorganizowaną przez Firmę Ditch Witch Polska 

Sp. z o.o. jak również Konferencję ENERGAS 2017 pn. Gazociągi 

wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne, 

usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej.

Słowo Wstępu

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mamy przyjemność złożyć
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej

Dawid Szydlik
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Na początku marca br. Firma Wyrobek Sp. z o.o. oraz Zakład In-
stalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik 
zostały zaproszone do udziału w prezentacji wyrobów firmy Gerodur 
połączonej ze zwiedzaniem fabryki zlokalizowanej w miejcowości 
Neustadt in Sachsen w Niemczech. Całe przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane dzięki uprzejmości Pana Czesława Czarnoty, któ-
rego firma „Radeks” jest autoryzowanym dystrybutorem wyrobów 
firmy Gerodur w Polsce. Korzystając z okazji chcieliśmy serdecznie 
podziękować Panu Czesławowi za znakomite  przygotowanie tego 
spotkania biznesowego zarówno pod względem merytorycznym jak 
i organizacyjnym. 

Nasza wizyta rozpoczeła się spotkaniem z Dyrektorem Sprzeda-
ży firmy Gerodur Panem Kayem Henke, w czasie którego omówiono 
bieżącą oferte produktową firmy. W ramach zwiedzania fabryki mie-
liśmy okazje zapoznać się z nowoczesnym procesem technologicz-
nym największego producenta rur w Europie środkowo – wschod-
niej (dzienna produkcja zakładu to 400 km rur różnego typu). W 
fabrycznym laboratorium pracownicy zaproszonych firm mieli oka-
zje przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu technologii łączenia 
rur wielowarstwowych. Inżynierowie firmy Gerodur przekazali rów-
nież szereg cennych uwag dotyczących technologii zgrzewania rur 
RC oraz przedstawili nowatorskie rozwiązania w zakresie zwijania i 
transportu rur.

Poniżej przedstawiamy fotorelacje z tej wizyty

Z wizytą w firmie

Gerodur
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W dniach od 25.01.2017 – 27. 
01.2017  w Rezydencji Prezy-

denta RP Zamek w Wiśle odbyła się 
Konferencja Techniczno Naukowa pod 
patronatem Prezesa Zarządu Izby Go-
spodarczej Gazownictwa .Głównymi 
Organizatorami całęgo przedsięwzięcia 
byli

1. Gascontrol Polska – Prezes Zarządu 
Marcin Przywara 

2. Instytut Techniki Cieplnej Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach.

Tematem przewodnim były „ Ga-
zociągi wysokiego ciśnienia – nowe 
technologie, prace specjalistyczne, 
usługi i urządzenia infrastruktury sie-
ci gazowej”.  Spotkanie skierowane 
było zarówno dla kadry zarządzającej 
oraz techniczno inżynieryjnej różnych 
przedsiębiorstw związanych z branżą 
gazowniczą i energetyczną. Do udziału 
zostali zaproszeni również projektanci, 
specjaliści ds. inwestycji, strategii i roz-
woju oraz wdrażania nowych technolo-
gii. 

Głównym celem konferencji ENER-
GAS 2017 były liczne prezentacje i szko-

lenia, których zakres tematyczny obej-
mował m.in. :
• Innowacyjne rozwiązania technicz-

ne w realizacji robót inwestycyjno-
-remontowych

• Prace specjalistyczne na gazocią-
gach wysokiego ciśnienia

• Zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii oraz materiałów do projek-
towania i budowy stacji sprężania 
gazu z wykorzystaniem turbin gazo-
wych i kompresorów gazowych

• Gazowe układy ko generacyjne
• Zastosowanie hermetycznych sto-

powań przepływu gazu w gazocią-
gach 

• Dostawa gazu CNG i LNG w trakcie 
realizacji prac remontowych sieci 
gazowych 

• Prototyp termo generatora elek-
trycznego dla autonomicznego za-
silania SRP

Udział w Konferencji wzięli m.in. 
Wiceprezes Zarządu Izby Gospodar-
czej Gazownictwa  Łukasz Kroplewski, 
Członek Komisji Rewizyjnej IGG Piotr 
Haładus, Pan Janusz Pietruszewski GAZ-

-SYSTEM S.A.. W czołówce Producentów 
prezentujących najnowsze urządzenia 
i usługi dla gazownictwa znaleźli się : 
Vietz, PAS, CEPS, Solar Turbines, NRI, T.D. 
Williamson, CDRiA, CEPS, Fornovogas, 
FASTRA. Udział w Konferencji był dobrą 
okazją do wymiany doświadczeń zawo-
dowych, poszerzenia wiedzy inżynieryj-
no technicznej jak również możliwości 
zaprezentowania własnej firmy i dzia-
łalności.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót 
Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik 
składa podziękowania za zaproszenie 
do udziału w  II Konferencji technicz-
no-naukowej pn „Gazociągi wysokiego 
ciśnienia – nowe technologie, prace 
specjalistyczne, usługi i urządzenia in-
frastruktury sieci gazowej”. Przedsta-
wiony program konferencji połączony 
z licznymi prezentacjami multimedial-
nymi był cennym doświadczeniem za-
wodowym który jeszcze bardziej posze-
rzył naszą wiedzę z branży gazowniczej.

KONFERENCJA ENERGAS 2017
REZYDENCJA PREZYDENTA RP 

ZAMEK W WIŚLE
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FOXFITTINGS
FOX FITTINGS jest jednym z wiodących producentów kształtek elektrooporowych oraz 
zaworów kulowych z polietylenu na rynku europejskim. Firma posiada obecnie rozbudowaną 
sieć dystrybucji w większości krajów Unii Europejskiej oraz w wielu krajach na całym Świecie.

FOX FITTINGS  powstało w 1990 r i jako firma rodzinna 
dąży do stabilnego i ciągłego rozwoju swojej marki. Dzięki 
innowacyjnemu podejściu, FOX FITTINGS wprowadza co 
roku wiele nowych pozycji do swojego asortymentu, tym 
samym oferując swoim klientom stałe wsparcie 
techniczne oraz produkty najwyższej jakości.

Marka FOX swoją pozycję zawdzięcza nie tylko produk-
tom wysokiej jakości, ale głównie spójnej polityce rozwoju 
oraz pracy zespołowej.

Jednym z priorytetów firmy jest reagowanie na oczekiwa-
nia rynku, w związku z tym, firma kładzie duży nacisk na 
doskonalenie swoich produktów i stałe poszerzanie gamy 
produkowanych elementów.

Kształtki PE z logo FOX stosowane są z powodzeniem, 
zarówno do budowy rurociągów gazowych jak również 
wodnych. Wszystkie produkty posiadają certyfikat 
zgodności z normami EN 1555 oraz EN12201, ale także 
szereg analogicznych certyfikatów wymaganych w krajach 
na całym Świecie.

Firma z powodzeniem, poza Europą, dostarcza swoje 
produkty między innymi do Ameryki Południowej oraz 
Azji Środkowo-Wschodniej. Ponieważ specyfika projek-
towania rurociągów w każdym kraju jest różna, dzięki 
wsparciu i doświadczeniu swoich dystrybutorów, firma 
FOX rozwija swoje produkty również w zakresie stosowa-
nia ich w instalacjach chemicznych, geotermalnych, wody 
słonej oraz systemów naśnieżania.

Firma FOX, jak wiele firm początkiem lat 90tych w Polsce, 
powstała z chęci budowania prywatnego przedsiębiorst-
wa. Pierwszymi produktami firmy były Mufy 
Elektrooporowe oraz Połączenia PE/Stal. W miarę 
upływających lat, z trzyosobowego zespołu w pierwszym 
roku działalności, który do tej pory jest filarem firmy, FOX 
FITTINGS przerodziło się w globalną markę, rozpoznawal-
ną w wielu krajach na Świecie.

Więźniów Oświęcimia 50, 43-330 Wilamowice
T +48 33 845 70 23 | F +48 33 432 24 59

FOX FITTINGS sp. z o.o.  sp.k.
office@foxfittings.com | foxfittings.com
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Rok 2016 firma Ditch Witch® poże-
gnała kilkoma nowościami. Rodzinę 
wiertnic horyzontalnych powiększyły 
dwie wiertnice JT10 i JT 40, a wśród 
produktów naprowadzania HDD po-
jawił się na rynku nowy system napro-
wadzania Subsite® serii TK Recon™ oraz 
współpracujący z nim monitor Com-
mander™7

Do wiertnic średniej wielkości dołą-
czyła wiertnica horyzontalna JT10. Jest 
to najmocniejsza wiertnica w swojej kla-
sie. Posiada silnik Deutz® diesel o mocy 
66 KM (49 kW), spełniający normy emi-
sji spalin Tier 4 a wykonane według 
najnowszego projektu, ergonomiczne 
stanowisko operatora, wyposażone jest 
w przesuwny fotel, zapewniający łatwy 
dostęp do panelu sterowania. Kompak-
towość (najkrótsza wiertnica w swojej 
klasie) i duża manewrowość pozwalają 
na wykonywanie pracy w ograniczo-
nych przestrzeniach. Możliwość uru-
chomienia wiertnicy z pozycji operato-
ra pozwala na szybsze przygotowanie 
urządzenia do pracy.

JT40 posiada zoptymalizowany, naj-
lepszy w swojej klasie interfejs operato-

ra. Zapewnia on odczyt danych o pracy 
maszyny i z miejsca przewiertu,  zwięk-
szając tym samym efektywność i wydaj-
ność wiertnicy. Silnik Cummins® diesel 
o mocy 160 KM (119 kW), spełniający 
normę spalin Tier 4, zapewnia moc dla 
nacisku i uciągu o wartości 18,15 t, a do-
skonale widoczne najważniejsze punk-
ty maszyny oraz opatentowane klucze 
imadłowe z otwartą częścią, nachylone 
w stronę operatora, gwarantują dosko-
nałą widoczność złącza podczas skrę-
cania i rozkręcania rur wiertniczych. 
Najnowocześniejsza na rynku kabina 
została zaprojektowana tak, aby zapew-
nić operatorowi maksymalny komfort 
pracy. Nowoczesny system hydraulicz-
ny stworzony w oparciu  o przetestowa-
ne technologie umożliwia maksymalne 
wykorzystanie mocy maszyn podczas 
przewiertu. JT40 dostępna jest również 
w wersji All Terrain.

COMMANDER™ 7 MONITOR SYS-
TEMU NAMIERZANIA HDD to nasz 
najbardziej zaawansowany technolo-
gicznie zdalny wyświetlacz, umożliwia-
jący operatorowi wiertnicy odczyt tych 
samych, najważniejszych danych z trasy 

JL Maskiner
przewiertu, które otrzymuje operator 
urządzenia namierzającego. Monitor 
współpracuje z odbiornikami najnow-
szego systemu namierzania dla HDD 
Subsite® Serii TK Recon™ . Commander 
7 jest kompatybilny z urządzeniami Ap-
ple® iOS lub Android™ , co daje możli-
wość rozszerzenia komunikacji, a tym 
samym szybsze przesyłanie danych. 
7-calowy ekran charakteryzuje się wy-
soką rozdzielczością i intuicyjnym pa-
nelem sterowania. Commander 7 daje 
możliwość odczytu danych z przewier-
tu na trzy sposoby, co umożliwia ope-
ratorowi wybranie optymalnej metody 
do wykonania przewiertu.

SYSTEM SUBSITE® SERII TK RECON 
cechuje się dwiema metodami namie-
rzania: „Walkover” – „obchód” i „DrillTo™” 
– „wierć do” oraz pomiarem głębokości 
do 33,5 m. Wprowadzono również do-
datkowe udogodnienia takie jak: zwięk-
szony wybór baterii czy udoskonalone 
działanie odbiornika (większa odpor-
ność na zakłócenia w terenie i szybszy 
przesył danych do monitora na wiert-
nicy), które umożliwiają podniesienie 
wydajności pracy.

Biuro, Serwis, Magazyn części:
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A

05-500 PIASECZNO,
Tel./ Faks (22) 715 83 38/39

jlm@jlm.pl II www.jlm.pl

Przedstawiciele handlowi:
Ireneusz Sas | Polska Płd. wsch. | tel. 603 747 787 | sas@jlm.pl

Henryk Trapik | Polska Płn. |tel. 601 929 200 |trapik@jlm.pl
Tomasz Gądek | Polska Płn. | tel. 785 588 000 | gadek@jlm.pl

Artur Pulnik | Polska Płd. zach. | tel. 609 719 939 | pulnik@jlm.pl
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Już po raz dziewiąty odbyło się w Krako-
wie w hotelu Leopolis coroczne seminarium 
branżowe. Wzięło w nim udział ponad 80 
osób a wśród nich właściciele i kadra tech-
niczna firm wiertniczych z całego kraju. 

Ze strony organizatorów obecni byli 
Marcel Bijleveld i Frank Ooms z firmy Baro-
id®, Andrea Muzzi i Göran Lindman repre-
zentujący firmę JLM Scandinavia AB oraz 
przedstawiciele JL Maskiner w Polsce - Ire-
neusz Sas, Artur Pulnik, Karol Kwiecień oraz 
Marek Mróz. Spotkanie  było też doskona-
łą okazją do zainaugurowania obchodów 
25-lecia obecności firmy JL Maskiner na pol-
skim rynku.

Konferencja odbywała się  równolegle 
w dwóch salach konferencyjnych hotelu 
Leopolis. W jednej można było zapoznać się 
z nowościami, które pojawiły się w ofercie 
JLM, takimi jak nowe wiertnice JT10 i JT40, 
system naprowadzania Subsite® serii TK 
Recon™ oraz monitor Commander™7, na-
tomiast w drugiej odbywały się warsztaty 
praktyczne tzw. „szkoła płuczki”. W ramach 
warsztatów przedstawiono właściwości 

IX seminarium branżowe
JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.

i praktyczne zastosowanie bentonitu i kom-
ponentów płuczki wiertniczej firmy Baroid®. 

Zaprezentowano również maszyny 
i urządzenia firmy American Augers® oraz 
nową serię urządzeń HammerHead®.  

Uczestnicy seminarium mieli również 
okazję wziąć udział w prezentacji wiertnicy 
JT40, która swoją premierę miała w zeszłym 
roku podczas dorocznego zjazdu dealerów 
marki Ditch Witch® w Barcelonie. Jest to 
maszyna z dieslowskim silnikiem Cummins 
o mocy 160 KM (119 kW), spełniającym nor-
mę emisji spalin Tier 4. Taki napęd zapewnia 
moc dla nacisku i uciągu o wartości 18,15 
t. Wiertnica ta posiada nowoczesny system 
hydrauliczny, który umożliwia maksymal-
ne wykorzystanie siły podczas przewiertu, 
a także zoptymalizowany interfejs opera-
tora. Umożliwia on jednoczesny odczyt da-
nych o pracy wiertnicy i z miejsca przewier-
tu, zwiększając tym samym efektywność  
i wydajność maszyny. Serwisowanie wiert-
nicy JT40 nie stanowi żadnego problemu, 
ponieważ pokrywy punktów serwisowych 
są podnoszone a maszyna nie posiada 

punktów codziennego smarowania.
Podczas seminarium można było rów-

nież sprawdzić  możliwości nowego syste-
mu lokalizacji i namierzania Subsite® Serii 
TK Recon™ charakteryzujący się dwoma 
metodami namierzania. Metoda „Walkover” 
(obchód) umożliwia operatorowi zlokalizo-
wanie położenia głowicy metodą namierza-
nia sygnału szczytowego i sygnałów zero-
wych. Z kolei druga metoda „DrillTo™” (wierć 
do) daje w czasie rzeczywistym możliwość 
korekt kierunku podczas wiercenia, a co za 
tym idzie, uniknięcia ewentualnych prze-
szkód. W nowej serii Subsite TK Recon™ za-
stosowano większy wybór baterii; udosko-
nalono także działanie odbiornika (większa 
odporność na zakłócenia w terenie i szybszy 
przesył danych do monitora na wiertnicy). 

Już teraz zapraszamy za rok, aby spraw-
dzić aktualną ofertę firmy JL Maskiner 
i zapoznać się z najnowszymi trendami pa-
nującymi na rynku maszyn i urządzeń do 
przewiertów w technologii HDD.

źródło zdjęć: portal inzynieria.com
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„DENISON”
D. Biernat, M. Biernat

spółka jawna
Suchoraba 86

32-005 Niepołomice
tel. 608 339 760

www.denison.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zeskanuj i zobacz film
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Kiedy powstała Izba Gospodar-
cza Gazownictwa i ile na samym po-
czątku zrzeszała firm?

C.M. Izba Gospodarcza Gazownictwa utwo-
rzona została w 2003 roku przez 104 pod-
mioty działające w branży gazowniczej. 
Celem Izby jest reprezentowanie interesów 
gospodarczych swoich członków w zakresie 
ich działalności wobec krajowych organów 
państwowych, samorządowych i społecz-
nych oraz instytucji naukowych i gospo-
darczych, a także zagranicznych organów 
i instytucji.

Jak wygląda to obecnie ?

C.M. Obecnie Izbę tworzy 140 firm. Siła 
izby wynika z tego, że naszymi członkami 
są praktycznie wszyscy istotni udziałowcy 
gazowniczego rynku. Zarówno spółki stra-
tegiczne jak i średnie oraz małe przedsię-
biorstwa. To pozwala nam na prowadzenie 
działalności niemalże w każdym obszarze 
gazownictwa. 

W jakim celu powołano Komitet 
Standardu Technicznego ?

C.M. Komitet Standardu Technicznego po-
wołany został w 2007 roku w celu ujedno-
licenia wymagań technicznych działalności 
technicznej i usług w branży gazowniczej 
poprzez stosowanie uznanych reguł tech-
nicznych lub rozwiązań organizacyjnych, 
które nie mają uregulowań w postaci norm 
krajowych lub międzynarodowych. Działal-
ność standaryzacyjna wyróżnia naszą Izbę 
spośród wszystkich pozostałych, bo nie 
jest mi znana inna izba działająca na tere-
nie naszego kraju, która prowadziłaby tego 
typu prace. Ponad trzydzieści zespołów, 
w których pracuje prawie pół tysiąca osób 
opracowało 37 standardów technicznych, 
z których wiele doczekało się już noweliza-
cji. To ogromne przedsięwzięcie pozwala 
na zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa działalności naszej branży. 
Najbliższe dwa lata, to wiele kolejnych wy-
zwań dla KST. W dotychczasowych, ale także 
i w nowych obszarach. 

Jakie cele ma Pan w planach jako 
Prezes Zarządu Izby Gospodarczej 
Gazownictwa na rok 2017?

C.M. Działalność Izby trudno zamknąć 
w pewnych obszarach czasowych. Prace 
strategiczne prowadzone przez Izbę - któ-
rych zapewne dotyczy to pytanie -  z uwa-
gi na ich skomplikowanie trwają zazwyczaj 
znacznie dłużej niż rok. To żmudne i wielo-
aspektowe zajęcia, których suma tworzy 
dopiero pewne ramy funkcjonowania bran-
ży i wszystkich jej uczestników. Ten rok roz-
poczęliśmy od tradycyjnego już Sympozjum 
w Zakopanem, którego tematem przewod-
nim był HUB GAZOWY. To jeden w dwóch 
najistotniejszych punktów   dotyczących 
naszej branży, z zapisanych w rządowym 
dokumencie Strategia na rzecz Odpowie-

dzialnego Rozwoju. Jako Izba prowadzimy 
działalność lobbistyczną, by temat Hubu 
został odpowiednio poprowadzony, a jego 
rola stała się istotna dla tej części naszego 
kontynentu. 

W Izbie opiniujemy corocznie szereg 
dokumentów, których zapisy wpływają na 
dzialalność w naszej branży. Obecnie pracu-
jemy nad uwagami do bardzo ważnego dla 
nas projektu rozporządzenia Ministra Roz-
woju w sprawie „warunków technicznych 
dozoru technicznego jakie powinny speł-
niać rurociągi przesyłowe w szczególności 
transportujące materiały niebezpieczne 
o właściwościach trujących, żrących i pal-
nych”. To jeden z priorytetów na ten rok, bo 
temat konieczności unormowania współ-
pracy pomiędzy gazownictwem, a UDT trwa 
od początku działalności Izby. Wierzę, że uda 

Wywiad z Prezesem IGG 
– Cezary Mróz
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się go zamknąć w tym roku, zgodnie z oczekiwaniami naszej branży. 
Poza tym, tradycyjnie w latach nieparzystych zorganizujemyTargi 

Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Tego kieleckiego wydarzenia nie 
muszę chyba przedstawiać, bo EXPO-GAS to uznana już marka, ale 
w tym roku mamy szansę na rekordową ilość zarówno wystawców, 
jak i odwiedzających. EXPO-GAS to także konferencja, poświecona 
tym razem kogeneracji oraz tematyce LNG i CNG. Realizując misję 
Izby, będziemy propagowali gaz ziemny jako paliwo nowoczesne 
i ekologiczne. Odnoszę wrażenie, że robimy to z coraz lepszym skut-
kiem. 

Wychodzimy także poza naszą branżę. Rozwijamy współpracę 
z innymi Izbami, co już przynosi wymierne korzyści. Rozpoczęliśmy 
skuteczne poszukiwanie wspólnego zakresu działań z branżą che-
miczną. Rozwijamy szkolenia - zarówno stacjonarne, jak i e-learnin-
gowe. Uruchamiamy przy Izbie Ośrodek Mediacji, który ma służyć 
przede wszystkim naszej branży. Potrzebę rozstrzygania sporów 
drogą mediacji deklarują już główni nasi inwestorzy. Chcemy jednak, 
by zaistniał on także poza gazownictwem. To samo chcemy zrobić 
w zakresie działającego przy Izbie Sądu Arbitrażowego. 

I to, co zapewne dla Państwa najważniejsze. Jako Izba zrzeszająca 
firmy stojące po obydwu stronach procesów inwestycyjnych staliśmy 
się kilka lat temu swoistą platformą na której prowadzona jest dys-
kusja na temat relacji inwestorskich. To jednak temat bardzo trudny 
i złożony, a w obecnym okresie wywołujący wiele emocji. Staramy 
się jednak pośredniczyć w rozmowach, szanując niezależność bizne-
sową inwestorów, ale rozumiejąc też logikę postulatów składanych 
przez firmy znajdujące się po drugiej stronie procesu inwestycyjnego. 

Ten rok ma szansę stać się przełomowy dla Izby. Modyfikuje-
my dotychczas prowadzone działania, ale uruchamiamy też wiele 
nowych. Pracujemy na rzecz wszystkich naszych członków, co jest 
podstawowym obowiązkiem Izby, ale chcemy także pokazać ją poza 
branżą, jako nowoczesną i mogącą być wzorem dla innych organiza-
cję samorządu gospodarczego. 

Dziękujemy za rozmowę 

ZISiRO Zbigniew Szydlik

W dniach 26 i 27 kwietnia 2017 roku rozpocznie się IX edycja Targów EXPO-GAS w Kielcach. Tematyka związana będzie 
z branżą gazowniczą, sieciami, urządzeniami i odbiornikami gazowymi.  Wystawy i Przedstawiciele różnych firm zaprezentują 
m.in. 

 ▶ Armatura i osprzęt do gazowych instalacji grzewczych.

 ▶ Pompy do instalacji grzewczych

 ▶ Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w gazowej technice grzewczej

 ▶ Urządzenia i systemy sterujące gazowymi źródłami ciepła

 ▶ Gazowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

 ▶ Gazowe pompy ciepła

 ▶ Promienniki

 ▶ Ogrzewacze powietrza

 ▶ Palniki

 ▶ Systemy kominowe
• 
Takie przedsięwzięcia są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między wystawcami a gośćmi odwiedzającymi Targi 

EXPO-GAS jak również zdobyciem i poszerzeniem wiedzy techniczno inżynieryjnej.

TARGI
EXPO-GAZ

W KIELCACH– 26-27 KWIECIEŃ 2017
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25 marca 1957 roku  sześć krajów europejskich: Republika Fede-
ralna Niemiec, Francja, Belgia, Holandia, Włochy oraz Luksemburg 
podpisały Traktaty Rzymskie które  uznawane są za fundament inte-
gracji europejskiej. Fundament się kruszy,ale czy  rozpadnie zależy 
od graczy przyszłości,pytanie pierwsze komu najbardziej zależy na 
rozwaleniu Unii Europejskiej obecnemu Prezydentowi  Rosji Puti-
nowi czy Wielkiej Brytanii po Brexicie, pytanie drugie co stanie się 
w Niemczech Francji i Włoszech – trzech największych gospodarkach 
strefy euro –krajach które mają największy wpływ na całą unię walu-
tową. Wybory we Francji i w Niemczech będą testem dla francusko-
-niemieckiego sojuszu, na którym zasadza się cała Unia Europejska, 
a problemy ekonomiczne Włoch staną się sprawdzianem dla stabil-
ności strefy euro. Przy tej okazji uwidocznią się napięcia pomiędzy 
północą, a południem Kontynentu i zderzą się różne poglądy co 
do przyszłości strefy euro. W tym roku unia walutowa może wejść 
w nowy, niebezpieczny okres, gdyż polityczne i gospodarcze ryzyko 
obejmie największych jej członków. Rozchodzące się interesy państw 
UE będą wzmacniały procesy dezintegracyjne na Kontynencie. Przy-
wódcy nacjonalistycznych ugrupowań w poszczególnych krajach 
przez lata nabierały wiatru w żagle i najbliższych wyborach w Niem-
czech i we Francji będą miały okazję pokazać swoją moc. Możliwe, 
że podobna sytuacja wystąpi również we Włoszech, jeśli włoski rząd 
poda się do dymisji przed końcem kadencji, która upływa w połowie 
2018 roku. Zwycięstwo Donalda Trumpa w USA stwarza nową dro-
gę dla Wielkiej Brytani po Brexicie która w znaczący sposób osłabiła 
UE,postawaobecnej szefowej Brytyjskiego rządu Theresy May spo-
wodowała, że świat zaczął się zastanawiać, czy dojdzie do sojuszu 
pomiędzy tymi krajami i jak w związku z tym przetasują się relacje 
Ameryki z pozostałymi państwami Europy. Pani premier Wielkiej 
Brytanii, w trakcie spotkania w Filadelfii z republikańskimi kongres-
menami, pokazała zupełnie nowe, zaskakujące oblicze. Według jej 
słów przeznaczeniem Ameryki jest przewodzenie wolnym światem, 
a Zjednoczone Królestwo jest dumne, że może w tym współuczestni-
czyć. Wiele ich dzieli, jednak to co łączy premier Wielkiej Brytanii i Do-
nalda Trumpa to przede wszystkim tajemniczość oraz nieugiętość. 

EUROPA DWÓCH
PRĘDKOŚCI

„...Wyspy Brytyjskie 
będą potrzebować

nowego sojusznika 
handlowego...”

Plany gospodarcze obu przywódców w dużej mierze wciąż pozostają 
w sferze domysłów. Oboje udowodnili również, że nie są zbyt skłonni 
do prowadzenia negocjacji. Donald Trump pokazał to zapowiada-
jąc budowę muru pomiędzy Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. 
Z kolei premier Wielkiej Brytanii twardą postawę ujawniła w trakcie 
konferencji w sprawie Brexitu. Z jej słów wynikało, że Wielka Bryta-
nia nie zamierza za wszelką cenę walczyć o dostęp do wspólnego 
rynku UE i lepiej jest by kraj pozostał bez umowy ze wspólnotą, niż 
ze złą umową. A to oznacza, że Wyspy Brytyjskie będą potrzebować 
nowego sojusznika handlowego. Theresa May upatruje go w Stanach 
Zjednoczonych. Wystąpienie premier nie pozostało bez echa rów-
nież na rynku walutowym .Pytanie trzecie jak Europa dwóch pręd-
kości miałaby wyglądać? Najogólniej rzecz ujmując: nie wszystkie 
rozwiązania po równo dla wszystkich krajów członkowskich.„pojęcie 
Europa dwóch prędkości powinno kojarzyć się pozytywnie. W po-
lityce gospodarczej bowiem, zgoda, by państwa członkowskie nie 
przystępowały do wybranych unijnych inicjatyw może – mówiąc 
obrazowo – wypełnić krajowy portfel. Co nie znaczy, że należy kon-
testować wszystkie pomysły,określenie Europa dwóch prędkości po-
winno po prostu ilustrować dopuszczenie w unijnym procesie decy-
zyjnym dwóch podejść: albo państwo może przyjąć daną dyrektywę 
czy inicjatywę albo może z niej zrezygnować” tak mówi Donald Tusk, 
a co mówi Jarosław Kaczyński   „Europy dwóch prędkości to pomysł 
na rozbicie, a w istocie likwidację Unii Europejskiej w dotychczaso-
wym tego słowa znaczeniu, w naszym przekonaniu tą odpowiedzią 
jest reforma Unii, ale taka, która upodmiotowi państwa europejskie 
w sposób dużo dalej idący, niż to jest w tej chwili i wyjaśni to, czym 
jest Unia, co jest jej podstawą, jakie są jej cele, jakie są wartości, do 
których się odwołuje, w jaki sposób obowiązuje prawo, zlikwiduje te 
wszystkie możliwości obchodzenia tych głównych postanowień pra-
wa unijnego, traktatów - podkreślił szef PiSi gdzie jesteśmy ten rok 
wiele wyjaśni.

Jerzy Borkowski 
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Firma
GAS-ENGINEERING

Jerzy Heider
działa w branży: działalność w zakresie inżynierii i związane 

z nią doradztwo techniczne. Projektujemy instalacje gazowe, sieci 
gazowe 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
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Interchem Tech Sp. z o.o.
al. Rozdzieńskiego 188A
40-203 Katowice
tel. 32 254 52 42
e-mail: agru@agru.com.pl

W ofercie:
• Kształtki PE doczołowe i elektrooporowe produkcji AGRU Kunststofftechnik GmBH
• Kształtki PE polifuzyjne do zgrzewania polifuzyjnego
• Kształtki i rury PP, PVDF produkcji AGRU Kunststofftechnik GmBH
• Kołnierze PP z wkładką stalową
• Przyłącza domowe i przejścia PE/STAL do gazu i wody
• Rury PE do gazu i wody – w tym rury w prostych odcinkach 5m w zakresie od d20 do d75
• Płyty, pręty, wałki z tworzyw PE, PP, PVDF
• Armatura żeliwna do wody i gazu (Jafar, AVK, Hawle)
• Kołnierze stalowe galwanizowane

Oraz
• Studnie betonowe
• Żeliwo drogowe (PAM)
• Separatory tłuszczu
• Osadniki
• I wiele innych.

Gwarantujemy :
• Najwyższą jakość obsługi
• Wiedzę i doświadczenie
• Terminowość dostaw
• KONUKRENCYJNE CENY

Worldwide Competence
in PlasticsAutoryzowany Przedstawiciel

AGRU Kunststofftechnik GmBH na Polskę Południową
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Marcin Tadeusiak,
Emilia Młodzikowska

28 lipca 2016 roku weszła w życie ob-
szerna nowelizacja ustawy „Prawo zamó-
wień publicznych” (p.z.p.), która do polskie-
go prawa wdraża przepisy nowych dyrektyw 
unijnych, koordynujących zasady udzielania 
zamówień publicznych. Dla przedsiębiorstw 
budowlanych, w tym dla podmiotów działa-
jących na rynku gazowym, ma to kolosalne 
znaczenie, ponieważ nowe przepisy p.z.p. 
wprowadzają kilka istotnych modyfikacji.

Ten moment można uznać za przeło-
mowy, ponieważ zmia na prawa następuje 
w trakcie planowania licznych inwestycji, 
rozbudowy i modernizacji sieci gazowej 
w Polsce i daje szansę na wypracowanie 
nowych rozwiązań, tzw. dobrych praktyk, 
umożliwiających przede wszystkim spraw-
ną, kontrolowaną pod względem zarządza-
nia ryzykiem oraz przewidywalną i bezpiecz-
ną pod względem ekonomicznym realizację 
zamówień publicznych.

Trzeba przyznać, że dla podmiotów 
działających na rynku budownictwa ga-
zowego najistotniejsze wydają się zmiany 
dotyczące kryteriów oceny ofert. Współpra-
ca sektora prywatnego i branżowych orga-
nizacji gospodarczych w zakresie pomocy 
inwestorom publicznym w kształtowaniu 
zarówno kryteriów oceny wykonawców, jak 
i nowych warunków umownych może przy-
nieść pozytywne efekty dla każdej strony. 
Warto również zdawać sobie sprawę z tego, 
że zmiana przepisów, sama w sobie, nie 
spowoduje jednorazowo zmiany zachowań 
zamawiającego i nie może być jedynym pa-
naceum na bolączki wykonawców, związa-
ne z problemami przy udzielaniu i realizacji 
zamówień publicznych. Kluczowe znaczenie 
będzie mieć zmiana paradygmatów i spo-
sobu myślenia, umiejętność współpracy 
uczestników rynku gazowego, kształtowa-
nie dobrych praktyk, skorzystanie ze zdoby-
tych lub podpatrzonych doświadczeń, tak 
aby demontować linię frontu powstałą na 
styku publiczny zamawiający–wykonawca. 
Istotne jest, aby spojrzeć szerzej i dostrzec, 
że dobrze wydane publiczne środki po-
winny skutkować osiągnięciem właściwe-

go celu, a mianowicie realizacją inwestycji 
w określonym czasie, w zakładanej jakości 
i budżecie, bez naruszania podstawowych 
zasad kontraktowych i żywotnych intere-
sów stron. Przyczyniać się również powinny 
do eliminacji podmiotów oferujących rażą-
co niskie ceny i „fundujące” niebezpieczne 
zachowania biznesowe na rynku. Powinny 
też prowadzić do rozwoju polskich przed-
siębiorstw, które zamiast walczyć z roku na 
rok o przetrwanie, będą rozwijać pozyskaną 
wiedzę, zdobywać kapitał nowych doświad-
czeń i wzmacniać swoją pozycję w Polsce, 
na europejskich i światowych rynkach. Mo-
żemy spojrzeć na to zagadnienie nie jak na 
problem, ale jak na wyzwanie i otwierające 
się przed nami nowe możliwości rozwoju 
polskiego rynku gazowniczego. Obecnie, 
kiedy dokonują się strategiczne i organiza-
cyjne zmiany w spółkach Skarbu Państwa, 
konieczne jest merytoryczne wsparcie ze 
strony wykonawców i podjęcie na nowo 
współpracy z publicznym zamawiającym, 
a także wypracowanie systemowych rozwią-
zań dotyczących umów, standardów współ-
pracy dla całego sektora budowlanego 
w Polsce. Konieczność prowadzenia takich 
działań zauważona została również przez 
ustawodawcę, i to już w 2004 roku, kiedy to 
na mocy art. 154 ust. 10 prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych przysługiwał przy-
wilej publikowania wzorów umów oraz in-
nych dokumentów, wykorzystywanych przy 
prowadzeniu postępowań publicznych, 
a od 2014 roku stało się to jego obowiąz-
kiem, przy czym obowiązujący w ostatnich 
latach system powodował, iż to zamawia-
jący, bazując na własnej wiedzy i doświad-
czeniu, bez dialogu z innymi uczestnika-
mi procesu budowlanego, nie zasięgając 
opinii zewnętrznej czy nie czerpiąc wiedzy 
z międzynarodowych doświadczeń i tam 
funkcjonujących standardów, opracowywał 
wzory umów oraz standardy przygotowania 
opisów przedmiotu zamówienia, których fi-
nalny efekt na realizację inwestycji jest nam 
wszystkim doskonale znany. Efekt w postaci 
fali upadłości przedsiębiorstw budowla-
nych, mimo iż wielkość inwestycji budow-
lanych i drogowych, w ramach programu 
budowy dróg krajowych na lata 2008–2012 

roku, dawała szansę na potężny rozwój całe-
go sektora budowlanego i mogła być kołem 
zamachowym całej gospodarki. Idąc więc 
z nurtem otwartości ustawodawcy na zmia-
ny i ulepszenia formuły prowadzenia inwe-
stycji budowlanych w kraju, czas otworzyć 
się na dialog, wzajemną wymianę doświad-
czeń i wiedzy w celu wypracowania standar-
dów, które uporządkują współpracę (w tym 
obowiązki i odpowiedzialność) w zakresie 
robót infrastrukturalnych.

Przykładów i wzorów współpracy zama-
wiających z wykonawcami w celu uspraw-
nienia realizacji procesów inwestycyjnych 
jest wiele. Obecnie Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa powołało Radę Eksper-
tów, której głównym zadaniem w sektorze 
budownictwa drogowego jest wypraco-
wanie wzoru umowy na realizację procesu 
budowlanego, spójnych i jasnych wytycz-
nych dotyczących sporządzania opisów 
przedmiotów zamówienia, wytycznych do-
tyczących postępowań przetargowych oraz 
utworzenia docelowej formuły Narodowe-
go Forum Kontraktowego jako instrumentu 
lepszego porozumienia uczestników pro-
cesu budowlanego na rynku budownictwa 
infrastrukturalnego. W efekcie tych działań 
możliwe jest doprowadzenie do przejęcia 
przez cały rynek budowlany (i zdjęcie ze 
strony publicznej) odpowiedzialności za 
jakość budowlanych postępowań publicz-
nych (od projektowania po wykonawstwo).

Przy konstruowaniu zapisów wzorów 
umów zamawiający może korzystać ze 
sprawdzonych rozwiązań, z powodzeniem 
stosowanych w Polsce i na świecie – chodzi 
o procedury inżyniersko-zarządcze FIDIC. 
Dostosowanie warunków kontraktowych 
FIDIC do warunków branży doprowadziłoby 
do sytuacji, w której środowisko zamawiają-
cych i wykonawców branżowych czerpało-
by z wieloletnich doświadczeń i najlepszych 
praktyk międzynarodowych w zakresie re-
alizacji projektów budowlanych, co spowo-
dowałoby, by strony kontraktu, przy udziale 
jednostki pośredniej, tzw. inżyniera kontrak-
tu, jako wyspecjalizowanego i doświadczo-
nego podmiotu, w sposób uczciwy i odpo-
wiedzialny zagwarantowałyby realizację 
kontraktu, osiągając zakładany w danym 

Nowe dyrektywy

unijne
w prawie zamówień publicznych
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czasie cel. Zastosowanie standardów FIDIC 
tym samym gwarantuje utrzymanie roz-
sądnej równowagi mię dzy wymaganiami 
i interesami zainteresowanych stron – spra-
wiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpo-
wiedzialności.

Istnieje również możliwość zaczerp-
nięcia wzorów z innych krajów Unii Euro-
pejskiej, między innymi z doświadczeń za-
stosowanej już od 1969 roku standaryzacji 
warunków kon traktowych, stosowanej 
w Holandii i promowanej przez Fundację 
CROW, poprzez zastosowanie formuły stan-
dardowych opisów przedmiotów zamówie-
nia, standardowych szczegółów technicz-
nych i warunków umownych, co pozwoliło 
nie tylko zgromadzić oszczędności finanso-
we, ale i przyniosło lepsze rezultaty w za-
kresie funkcjonowania rynku budowlanego. 
Moglibyśmy także skorzystać z doświad-
czeń litewskich w zakresie opisywania kryte-
riów oceny ofert i stawiania wymogów for-
malnych, gdzie od wszystkich wykonawców 
ubiegających się o za mówienie publiczne 
wymagane jest posiadanie właściwego do-
świadczenia, potwierdzonego certyfikatem 
wydawanym przez Ministerstwo Energetyki 
Litwy (MEL). Ponadto, po uzyskaniu certy-
fikatu litewski inwestor wymaga także, aby 
kluczowy personel wykonawcy ubiega-
jącego się o zamówienie publiczne, poza 
dysponowaniem uprawnieniami wydanymi 
w kraju pochodzenia, posiadał certyfikat 
litewskiego Centrum Certyfikacji Produkcji 
Budowlanej, który wydawany jest po zda-
niu przez inżyniera stosownego egzaminu. 
Co istotne, wymogi formalne ustalane przez 
litewskiego inwestora są zgodne z litew-
skim prawem, które umożliwia stawianie ta-
kich wymagań. W ten sposób zamawiający 
wymusza na zagranicznych wykonawcach 
spełnienie ponadstandardowych wymo-
gów i związanie się z rynkiem litewskim na 
dłuższy okres niż tylko jedno zamówienie. 
W rzeczywistości przystąpienie do przetar-
gu bez litewskiego konsorcjanta jest prawie 
niemożliwe. Ten litewski przykład mógłby 
zainspirować polskich inwestorów, aby do-
ceniali potencjał i kompetencje rodzimego 
rynku, umożliwiając jego stały rozwój. Naj-
wyższy czas, żeby decydenci i bezpośredni 
uczestnicy inwestycji budowlanych w Pol-
sce zdali sobie sprawę, że pojawiające się 
od pewnego czasu coraz większe problemy 
w realizacji zadań stają się normą, a konty-
nuacja dotychczasowej polityki inwestycyj-
nej zniszczy cały polski potencjał techniczny 
i wykonawczy.

Jednym z podstawowych źródeł proble-
mów na rynku są warunki współpracy, jakie 
proponują zamawiający. Branża gazowa 
wciąż nie wypracowała jednolitych standar-
dów realizacji inwestycji. Natomiast z roku 
na rok zamawiający sukcesywnie zaostrza-
ją warunki realizacji inwestycji, tłumacząc 
to chęcią ochrony interesu publicznego 
i doprowadzając do sytuacji, w której wy-
konanie danego zadania w pełni zgodnie 
z zapisami dokumentacji przetargowej jest 

utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przykła-
dów kontrowersyjnych wzorów umów sto-
sowanych w zamówieniach publicznych, 
które stają się przedmiotem orzeczeń Krajo-
wej Izby Odwoławczej, wydawanych na sku-
tek odwołań wykonawców, jest wiele. 

Przede wszystkim zamawiający we wzo-
rach umów rozszerzają pojęcie „robót” jako 
wszystkich możliwych czynności, nawet je-
żeli nie są one wymienione w treści umowy. 
Tym samym na wykonawcę przerzucają ry-
zyko związane z niepełnym opisem przed-
miotu umowy, jednocześnie powodując, że 
zapisy o ewentualnych robotach dodatko-
wych stają się bezwartościowe, ponieważ 
granice robót podstawowych i dodatko-
wych zostają zatarte i wszystkie prace wy-
nikające lub niewynikające z dokumentacji 
przetargowej mogą przez zamawiającego 
zostać uznane jedynie za roboty podstawo-
we, do których wykonania wykonawca jest 
zobowiązany.

Innym budzącym wątpliwości wyko-
nawców przykładem zapisu wzoru umowy 
jest nakładanie na wykonawców obowiązku 
szczegółowej analizy dokumentacji prze-
targowej, w tym dokumentacji projekto-
wej, i sporządzenia szczegółowego raportu 
ewentualnych braków lub nieprawidłowo-
ści w terminie 60 dni od dnia zawarcia umo-
wy, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania 
roszczeń w dalszym etapie realizacji inwe-
stycji w zakresie braków i nieprawidłowości 
nieuwzględnionych w raporcie wykonawcy. 
Regulacja ta sprawia, że zamawiający na 
wykonawcę przerzuca ryzyko nieprawidło-
wości w dokumentacji projektowej, nawet 
w sytuacji, gdy rzeczywiste warunki na 
budowie różnią się od opisu wykonanego 
przez projektanta. Co niezmiernie ważne, 
zapis ten ma zastosowanie także w sytuacji, 
gdy dokumentacja projektowa jest sporzą-
dzona błędnie i wykonanie robót budow-
lanych zgodnie z błędną dokumentacją 
projektową może zagrażać życiu i zdrowiu 
użytkowników sieci gazowej. Dodatkowo, 
zamawiający nakłada na wykonawcę obo-
wiązek sporządzenia wszelkich dokumen-
tów wymaganych przepisami prawa, które 
nie zostały wyraźnie wskazane, że zostaną 
sporządzone przez 2016 zamawiającego, 
a sporządzenie których jest niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowego przebiegu in-
westycji. 

Kolejnym kontrowersyjnym przykładem, 
który budzi sprzeciw wykonawców, zapisu 
umownego jest nałożenie na wykonawców 
różnorakich obowiązków, np. nakazanie 
uwzględnienia w wynagrodzeniu ryzyka 
sprawdzenia dokumentacji przetargowej, 
stanowiącej podstawę złożenia oferty, w tym 
błędów obmiarowych, rachunkowych, nie-
doszacowań, braku rozpoznania i dopre-
cyzowania rozwiązań projektowych albo 
zastrzeżenie, że żadne błędy rachunkowe, 
obmiarowe czy inne koszty związane z reali-
zacją inwestycji, nie mogą być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia, a wykonaw-
ca zrzeka się podnoszenia takich roszczeń.

Trzeba wskazać, że dotychczas zapisy 
wzorów umów stosowanych przez zama-
wiających nie były uznawane za niezgodne 
z prawem, niemniej jednak takie propozycje 
zamawiających budzą ogromny sprzeciw 
wykonawców, którzy oczekują rozsądnego 
podziału ryzyka i odpowiedzialności pomię-
dzy wszystkimi uczestnikami procesu inwe-
stycyjnego; szczególnie groźny dla rynku 
gazowego w Polsce jest kierunek zmian za-
pisów wzorów umów przez zamawiających, 
kiedy całe ryzyko związane z realizacją in-
westycji (nie są realizowane według formuły 
„zaprojektuj i zbuduj”) przenoszone jest na 
wykonawców. Stawianie takich, licznych 
wymagań wykonawcom może w krótkim 
czasie wyeliminować kolejnych uczestników 
rynku gazowego, realizujących zamówienia 
publiczne, i spowodować, że jedynymi wy-
konawcami będą podmioty zagraniczne. 

Wykonawcy czekają też na rewizję po-
lityki zakupowej zamawiającego, w tym na 
odstąpienie od elektronicznych aukcji i licy-
tacji, przestrzegania przez zamawiającego 
zasady transparentności i jawności w prze-
targach niepublicznych, partnerskiego trak-
towania wykonawców itp. Wyraźnie też 
widać, że standaryzacja zamówień oparta 
jedynie na kryterium najniższej ceny i otwar-
cie rynku na niekompetentne podmioty po-
przez zaniżanie wymagań nie sprawdziła się 
i doprowadziła do chaosu w branży. 

Celem tego artykułu nie jest wymienia-
nie wszystkich narosłych problemów, ale 
raczej próba wskazania potrzeby systemo-
wego ich rozwiązywania, zaś przerzucanie 
wyłącznej odpowiedzialności za stan pol-
skich przedsiębiorstw na inwestora publicz-
nego byłoby niestosowne. 

Powszechnie znana jest zasada, że „jeśli 
robisz to, co zawsze robiłeś, zawsze osią-
gniesz to, co zawsze osiągałeś”. Nie spraw-
dza się ona jednak, kiedy zmienia się system 
czy otoczenie. Robienie tego samego nie 
przynosi już wtedy oczekiwanego wyniku. 
Dostosowywanie się do zmieniającego się 
i turbulentnego rynku jest chlebem powsze-
dnim polskich menedżerów. Wie rzę, że tym 
razem polskim przedsiębiorstwom i organi-
zacjom je zrzeszającym przypadnie możli-
wość aktywnego uczestniczenia w kształto-
waniu i tworzeniu rozwiązań systemowych 
dotyczą cych sektora infrastruktury gazowej 
w Polsce. Współpraca w ra mach Izby Gospo-
darczej Gazownictwa, zrzeszającej podmio-
ty operujące na rynku gazowym, mogłaby 
stanowić dobrą płaszczyznę dla dialogu 
i działań.

Marcin Tadeusiak, prezes zarządu JT S.A.
Emilia Młodzikowska, dyrektor ds. 

realizacji JT S.A., członek Stowarzyszenia 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. 
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Kara umowna
– jak skutecznie ją zastrzegać?

Jak się przed nią bronić?
cielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez wzglę-
du na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopusz-
czalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zobowiąza-
nie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać 
zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy 
kara umowna jest rażąco wygórowana.

W orzecznictwie sądowym, wskazuje się na funkcje kary 
umownej – pełni ona rolę zabezpieczającą wykonanie zo-
bowiązania, stymulującą dłużnika do działania zgodnego 
z kontraktem oraz ułatwiającą wierzycielowi dochodzenie ry-
czałtowanego odszkodowania bez potrzeby szczegółowego 
wykazywania szkody i związku przyczynowego między dzia-
łaniem (lub zaniechaniem) dłużnika, a wystąpieniem szkody. 

Jeżeli chodzi o praktyczne aspekty zastrzegania kar umow-
nych, pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać jest to, że 
kara umowna może być zastrzeżona w umowie na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego. Tylko takie postanowienie jest prawnie sku-
teczne, a kary przewidziane na wypadek opóźnienia w płat-
nościach czy braku wpłaty zaliczki (z którymi także się spo-
tykałem w swojej praktyce zawodowej czytając redagowane, 
zapewne pospiesznie, umowy) są bezwzględnie nieważne 
z mocy samego prawa. Karę umowną możemy natomiast za-
strzec na wypadek opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 

NW większości 
umów spotykanych 
w branży budowla-
nej, której czynnym 
uczestnikiem jest ZI-
SiRO Zbigniew Szy-
dlik, pojawiają się 
postanowienia doty-
czące kar umownych. 
Jak jednak właściwie 
redagować umowy, 
by takie uregulowa-
nia były prawnie wią-
żące? Jak się bronić 
przed niesprawiedli-
wymi karami?

Kara umowna ure-
gulowana jest przepi-
sami Kodeksu cywil-

nego (art. 483 – 484). Według nich, można zastrzec w umowie, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 
przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie 
może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez 
zapłatę kary umownej. W razie niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzy-
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niemożliwym będzie dochodzenie odszkodowania w wyższej 
wysokości za naruszenie obowiązku umownego, za które jest 
już przewidziana kara umowna. Nawet zatem, gdy wysokość 
faktycznej szkody będzie wyższa niż kara umowna, brak bę-
dzie prawnej możliwości żądania odszkodowania w wysoko-
ści faktycznie poniesionej szkody, gdy nie zostało to określone 
w umowie. Oczywiście, jeśli zawrzemy stosowne postanowie-
nie w umowie i na jego podstawie mimo zapłaty kary umow-
nej będziemy mogli dochodzić odszkodowania pokrywające-
go całą szkodę, to będziemy musieli udowodnić zasadność 
jego wysokości.

Po szóste wreszcie, co robić w sytuacji odwrotnej niż wy-
żej opisana – czyli wówczas, gdy kara umowna jest za wyso-
ka i nieadekwatna do wystąpienia szkody? Można wówczas 
w procesie sądowym żądać zmniejszenia wysokości kary 
umownej – gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wy-
konane lub kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Orzecznictwo sądowe wypracowało kryteria „znacznego 
wykonania zobowiązania” oraz „rażącego wygórowania” kary 
umownej. Każdą sprawę oczywiście należy oceniać odrębnie 
i indywidualnie, lecz generalnie ujmuje się, że zobowiązanie 
wykonane zostanie w znacznej części wówczas, gdy zreali-
zowane zostaną najistotniejsze elementy robót lub znacznie 
ponad połowa prac będzie w sposób należyty wykonana. 
Kara umowna nosi znamiona rażącej, gdy jest nieadekwatna 
do szkody poniesionej przez wierzyciela, w praktyce sądy do-
puszczają żądanie kary umownej nieprzekraczającej jednej 
trzeciej czy nawet połowy wynagrodzenia umownego. Każda 
inna wysokość jest zwykle oceniana jako rażąca.

Jak widać z powyższego, kara umowna, teoretycznie 
wszystkim uczestnikom profesjonalnego obrotu dobrze zna-
na, potrafi przysporzyć wiele problemów i wątpliwości. By 
móc skutecznie jej żądać lub się przed nią bronić, niezbędne 
jest dokładne przeanalizowanie stosunku prawnego łączące-
go strony i wzajemnych postanowień umownych.

Radca Prawny Jacek Pytel

materiałów projektowych, nieprzystąpienia do odbioru, nie-
posiadania przez kontrahenta ważnej polisy OC itp.

Po drugie, kara umowna może być wyrażona kwoto-
wo lub procentowo (ułamkowo) - każda z tych opcji będzie 
prawnie dopuszczalna. Często efektywnym środkiem są kary 
zastrzegane na wypadek opóźnienia w oddaniu robót, wyra-
żone w stosunku procentowym do należnego wynagrodzenia 
z jednoczesnym uprawnieniem do potrącenia ich, co automa-
tycznie zmniejszy wysokość należnej kontrahentowi zapłaty.

Po trzecie, często spotyka się kary zastrzegane na wypa-
dek odstąpienia od umowy i na wypadek opóźnienia w re-
alizacji robót. Wprawdzie w takiej sytuacji oba postanowie-
nia są ważne i skuteczne (wszak opóźnienie czy odstąpienie 
to czynności niepieniężne), ale nie można żądać zapłaty kar 
umownych z obu tych tytułów. W orzecznictwie sądowym 
jednoznacznie rozstrzygnięto, że jeśli ktoś nalicza kary umow-
ne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, a potem, na 
skutek tego opóźnienia, odstępuje od umowy (za co zwykle 
należy się kolejna kara umowna, jeśli odstąpienie nastąpiło 
z winy kontrahenta), to nie można kumulować obu takich kar. 
Wszak odstąpienie powoduje ustanie umowy ze skutkiem 
wstecznym, a jeśli utrzymuje się, że wciąż trwa stan opóźnie-
nia, to równoznaczne jest to z obowiązywaniem umowy.

Po czwarte, kara umowna nie znajduje zastosowania 
w przypadku relacji pozaumownych – nie można jej żądać np. 
w przypadku żądania odszkodowania za bezumowne korzy-
stanie z rzeczy. Jest tak dlatego, że tylko niedopełnienie regu-
lacji umownych może być sankcjonowane nałożeniem kary 
umownej. 

Po piąte, bez wyraźnego określenia w umowie, że strona 
uprawniona do żądania kary umownej będzie mogła do-
chodzić odszkodowania przewyższającego jej wysokość, 
niemożliwym jest żądanie wyższej kwoty niż kara umowna 
jako odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wyko-
nanie zobowiązania. Dzieje się tak dlatego, że kara umowna 
traktowana jest jako zryczałtowane odszkodowanie – skoro 
strony w umowie określiły jego wysokość lub przesłanki ta-
kiego określenia, to z braku wpisania odpowiedniej klauzuli, 

METAL-SPAW Sp. z o.o.
43-600 JAWORZNO
ul. Rejtana 5
tel. 602-51-80-51 
tel / fax.(032) 7529493
NIP: 632-201-40-05
email:  metalspaw@interia.pl
 www.metalspaw.com.pl
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WYWIAD Z SIATKARKĄ

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

IZABELA
LEMAŃCZYK

1. Od jak dawna zrodziło się 
u Pani zamiłowanie do siatkówki ?

I.L. To dość ciężkie pytanie. Wydaje mi się, 
że wszystko zawdzięczam mojej mamie, 
która zabierała mnie wszędzie jak była czyn-
ną siatkarką. Właściwie od najmłodszych 
lat miałam do czynienia z piłką i nie jestem 
w stanie wskazać takiego konkretnego mo-
mentu. Moje pierwsze zgrupowanie na któ-
rym byłam to z opowieści wiem, że miałam 
1,5 roku więc chyba tak to się zaczęło. 

2. Jest Pani wychowaną klubu 
Wisław Kraków, jak wspomina Pani 
swoje początki w tym klubie?

I.L. Super. Generalnie mam fantastyczne 
wspomnienia z tych młodzieńczych lat 
w Wiśle. Taką ciekawostką jest to, że w dru-
żynach juniorskich prowadził mnie tez sam 
trener, który prowadził również moją mamę. 
Wiele znajomości z tamtych czasów dotrwa-
ło do tej pory co jest dla mnie bardzo cen-
ne. Z pewnością Wisłę Kraków wspominam 
z ogromnym sentymentem. 

3. Co już uważa Pani za swój suk-
ces sportowy ?

I.L. Jak do tej pory najcenniejsze było dla 
mnie chyba zdobycie brązowego medalu 
z VC Wiesbaden w Bundeslidze. Co prawda 
z Atomem Treflem Sopot zdobyłam wicemi-
strzostwo Polski ale wówczas nie dostałam 
wielu szans na grę dlatego ten sukces nie 
miał dla mnie tak dużej wagi jak ten nie-
miecki..

4. Jak ocenia Pani obecny skład 
drużyny MKS Tauron Dąbrowa Gór-
nicza 

I.L. Myślę, że mamy naprawdę bardzo 
duży potencjał jeżeli chodzi o zawodnicz-
ki. Dziewczyny są naprawdę bardzo zdolne 
i jak na ten moment to nie można byłoby 
wymarzyć sobie lepszego. Dużo daje rów-
nież to ze bardzo dobrze dogadujemy się 
poza boiskiem. Z czystym sumieniem uwa-
żam że stanowimy naprawdę dobry i zgrany 
zespół. 

5. Nad czym drużyna MKS Tau-
ron Dąbrowa Górnicza powinna 
jeszcze popracować żeby ten sezon 
zakończyć sukcesem?

I.L. To zmienia się z każdym rozegranym 
meczem. Kiedy nam się wydaje, że coś funk-
cjonuje super i rozgrywamy mecz to akurat 
w danym momencie okazuje się jednak że 
ten element zawodzi i zaczynamy się sku-
piać co poszło nie tak jak powinno. W na-
stępnym meczu natomiast okazuje się, że 
właśnie ten element jednak funkcjonuje 
dobrze i z kolei zawodzi coś innego.  Każda 
z nas indywidualnie powinna się skupić na 
sobie i na tym co jest akurat w danym mo-
mencie potrzebne żeby wnieść do drużyny 
jak najlepiej. 

6. W latach 2013-2014 oraz 2014-
2015 przeniosła się Pani do niemiec-
kiego klubu. Jak ocenia Pani zdobyte 
doświadczenie w zagranicznym klu-
bie ?

I.L. To było całkiem fajne doświadczenie. 
Pierwszy rok byłam w Hamburgu, drugi 
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długo to w nas siedzi. Pewnie zupełnie inaczej wygląda krytyka ki-
biców na meczu piłki nożnej kiedy obraźliwe słowa kierowane są do 
mężczyzn niż do kobiet. Dlatego też cenimy sobie przychylny głos 
w naszą stronę.

9. Jakie są najbliższe cele Pani w karierze sportowej?
I.L. Najbliższe cele skupiam na tym sezonie. Maksymalnie poświę-
cam się na tym co robimy tutaj z tą grupą i w tym roku. Myślę, że naj-
ważniejsze jest dla nas osiągnięcie jak największego wyniku w Lidze 
Mistrzyń. Jako że się już zakwalifikowałyśmy to na pewno postaramy 
się walczyć solidnie. Zależy nam też żeby w Orlen Lidze zająć jak naj-
lepsze miejsce – walczymy teraz o czwórkę po to żeby móc dostać się 
do strefy medalowej. To chyba najważniejsze cele na tą chwile

10. Na koniec może nam Pani powiedzieć o przegra-
nym meczu z Chemik Police?

I.L. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć o tym meczu. Wszystkie miały-
śmy dużą dziurę w głowie po tym spotkaniu. Trenowałyśmy bardzo 
dużo, wiedziałyśmy, że przyjeżdża do nas dobry zespół, że będziemy 
grać przed własną publicznością to tym bardziej zależało nam żeby 
wygrać. Jeżeli miałyśmy przegrać to tylko po walce ale jak się okazało 
to tą walkę toczyłyśmy same ze sobą, każda wewnątrz siebie. Nie-
stety tego nie było widać na boisku i rzeczywiście to spotkanie nam 
nie wyszło. Analizowaliśmy to później skrupulatnie z trenerem co się 
wydarzyło, że akurat tak nie wyszedł nam ten mecz z Chemik Police. 
Taki jest sport, że jedne mecze się wygrywa a drugie przegrywa ale 
za każdym razem wyciągamy wnioski i staramy się ich już nie popeł-
niać w kolejnych spotkaniach

Dziękuję O.J.

w Wiesbaden i w tym pierwszym roku zdarzyło się tak, że moje druży-
na nie wygrała ani jednego meczu w sezonie. To był dość ciężki sezon 
pod względem psychicznym. Trudno jest wyjechać na 10 miesięcy, 
nie widzieć się z rodziną, z nikim bliskim i do tego wkładać spory wy-
siłek a mimo to nie odnosić zwycięstwa. Dziś patrząc przez pryzmat 
czasu to z pewnością było dość dobre doświadczenie, które umocni-
ło mnie psychicznie na kolejne sezony i spotkania. Natomiast drugi 
rok był o wiele lepszy. Zdobyłyśmy brązowy medal w niemieckiej li-
dze co dało nam brązowy medal. Tą drużynę i trenera który nas przy-
gotowywał również bardzo fantastycznie wspominam bo naprawdę 
bardzo dobrze nam się razem współpracowało. 

7. A który ze wszystkich klubów wspomina Pani szcze-
gólnie dobrze? 

I.L. Na tą chwilę chyba najlepiej ten drugi klub w Niemczech 
w Wiesbaden. Cały zespół był profesjonalny a to z kolei przekładało 
się na naszą grę i wspólną komunikację. Nie ukrywam że Dąbrowa 
ma również bardzo duże szanse żeby znaleźć się właśnie w tych naj-
lepszych szczególnie po tym sezonie. 

8. Jak wsparcie i doping ze strony kibiców motywuje na 
meczach i podczas rozgrywek?

I.L. Bardzo motywuje. O wiele lepiej się gra kiedy słyszymy, że mamy 
za sobą tysiące osób , które gdzieś tam siedzą obok i szczerze nas 
wspierają podczas gry. Niestety zdarzają się też i takie sytuację kiedy 
kibice na nas gwiżdżą czy też niepochlebnie wypowiadają a my to 
słyszymy. Nie jest to łatwe dla nas tym bardziej że my kobiety bie-
rzemy wszystko do siebie i kiedy słyszymy takie obraźliwe słowa to 
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ZISiRO Zbigniew Szydlik 
wspiera siatkarki 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
• 5x Liga Mistrzów i Puchary Europejskie.

Orlen Liga MKS Tauron 
Dąbrowa Górnicza - 
Szczecinek 2015
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