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 Realizując wyznaczone cele działalności naszej 
Firmy chciałbym podzielić się z Państwem 

kolejnym wydaniem Magazynu Firmowego. W tym 
numerze możemy zapoznać się nową serią artykułów 
z dziedziny technicznej i sportowej. Ceniąc sobie współpracę 
z wieloma firmami zachęcamy również do bliższego poznania 
rzetelnych firm świadczących usługi jak również szeroki 
asortyment produktów w branżach technicznych.  

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu radości ciepła i niepowtarzalnie 

rodzinnej atmosfery a także pomyślności i samych sukcesów 
w Nowym Roku 2017

        Dawid Szydlik

Słowo Wstępu
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Donald Tusk haratał w gałę, Jaro-
sław Kaczyński też chce haratać ale nie 
w gałę ON nie potrafi ON chce haratać 
Polskich Przedsiębiorców. Próba likwi-
dacji podatku liniowego w żaden spo-
sób nie przystaje ,,do dobrej zmiany”. 
Polak potrafi, pierwsza reakcja na likwidację 
liniowego PIT wydaje się prosta, szukamy luk 
w systemie i je wykorzystujemy, szara strefa 
lub ucieczka z firmą za granicę, ale komu po-
trzebne są te gry czy to uczciwe i potrzeb-
ne? Kilkaset tysięcy przedsiębiorców, którzy 
płacą liniowy PIT, jest przerażonych. Eksper-
ci, na których powołuje się „Rzeczpospolita” 
uspokajają, że jest to rozwiązanie radykalne, 
ale istnieje kilka sposobów, by na likwidacji 
podatku liniowego nie stracić. Zaczynamy 
korzystać z luk w systemie, są przynajmniej 
dwa sposoby na ominięcie wysokich danin 
dla fiskusa . Przechodzimy na CIT (czyli pro-
wadzenie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością) lub przenosimy firmy za granicę 
(np. do Rumunii, Niemiec, Czech, na Słowa-
cję lub na Wyspy). Rozwiązanie z CIT będzie 
się opłacać dopiero przy dużych zyskach 
a przeniesienie za granicę z kolei nie jest ani 
skomplikowane, ani specjalnie kosztowne.

Mechanizm w którym firmy część wyż-
szych kosztów przerzucą, po prostu, na 
konsumentów, podwyższając ceny usług 
jest pewny na 100%. Należy się także liczyć 
z masowymi zwolnieniami pracowników. 
Jak wynika z najnowszych dostępnych da-
nych, w 2014 roku według stawki 19 proc. 
podatku liniowego rozliczało się 478 tys. 
przedsiębiorców. To oni mogą mieć wkrót-
ce solidny ból głowy, bo rząd zapowiedział 
likwidację 19-proc. podatku liniowego od 
2018 roku.

„Liniowcy”, którzy stanowią 23-24 proc 
wszystkich prowadzących działalność, 

muszą liczyć się z dużym wzrostem ob-
ciążeń podatkowych ,o ile więcej zapłacą? 
Przy założeniu, że rząd tylko likwiduje staw-
kę liniową, nie dokonując żadnych innych 
zmian, opodatkowanie przedsiębiorców 
rozliczających się liniowo w niektórych przy-
padkach wzrosłoby o jedną trzecią w/g wy-
liczeń Tax Care.

Z wyliczeń wynika ,, że przedsiębiorca, 
który ma przychody w wysokości 187 tys. 
zł rocznie, zapłaci ponad 53 tys. zł danin za-
miast 43 tys. zł jak dotychczas. W przypadku 
250 tys. zł rocznie opodatkowanie wzro-
śnie z 55 tys. zł do blisko 74 tys. zł podatku. 
Zyskać na likwidacji podatku liniowego 
mogliby jedynie przedsiębiorcy zarabia-
jący poniżej średniej. Jeśli ich roczne do-
chody będą na poziomie 100 tys. zł, za-
płacą 25,8 tys. zł zamiast 26,5 tys. zł, czyli 
ok. 700 zł mniej niż do tej pory. To nie 
wszystko, jest pomysł o takich zmianach 
w rozliczeniach dotyczących przedsię-
biorców, że łączne opodatkowanie ich do-
chodów mogłoby sięgnąć nawet 40 proc. 
Gdyby zatem przyjąć, że przedsiębiorca 
osiąga dochody rzędu 187 tys. rocznie, 
a taki właśnie był średni dochód „liniowców” 
w 2014 roku, po likwidacji podatku liniowe-
go jego łączne obciążenie, wliczając nie tyl-
ko podatki, ale i składkę zdrowotną i ubez-
pieczeniową, wzrośnie o 65 proc.

Jeszcze bardziej stracą przed-
siębiorcy o wyższych dochodach. 
W przypadku 250 tys. zł rocznie opo-
datkowanie wzrośnie aż o 75 proc. 
Po co i komu się to opłaci, jest jasne jak słoń-
ce obietnice wyborcze kosztują a budżet 
nie guma,kto za to zapłaci? Przypomina się 
klasyk Bareji ”pan płaci, pani płaci, wszyscy 
płacimy”, tylko grupa płatników się zmienia 
raz to zrzeszenie taksówkarzy, innym razem 

transport drogowy, a jeszcze innym razem 
drobni straganiarze,

Teraz jest dużo poważniej bo trafiło na 
całą grupę wszystkich Przedsiębiorców, 
gdzie sektor przedsiębiorstw ma znaczą-
cy udział w generowaniu produktu kra-
jowego brutto. Polskie przedsiębiorstwa 
tworzą 73% PKB, a MSP generują 48,5% 
PKB, czyli co drugą złotówkę tej wartości. 
Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw 
największy udział w tworzeniu PKB mają mi-
kroprzedsiębiorstwa − ok. 30%.

 Ministerstwo finansów jest zdetermino-
wane w walce z agresywną optymalizacją 
podatkową, dodatkowo klauzula przeciw-
ko unikaniu opodatkowania to nowa broń 
w walce z optymalizacją podatkową, tak 
szeroko zakrojona ingerencja państwa w ak-
tywność podatnika, już na etapie samych 
założeń do projektu nowelizacji budzi liczne 
kontrowersje zarówno wśród samych przed-
siębiorców, jak i środowisk prawniczych.

Nie znajduje to odzwierciedlenia w me-
chanizmach obronnych przyznanym podat-
nikom. Co prawda zostanie wprowadzona 
instytucja tzw. opinii zabezpieczających, 
które mają ograniczyć ryzyko podatnika 
przed zakwestionowaniem transakcji, to 
może ona okazać się niedostępna dla ma-
łych i średnich przedsiębiorców ze względu 
na opłatę która ma wynosić 15.000,00 zł, 
a dla nierezydentów będzie to aż 30.000,00 
zł, sam czas oczekiwania na przedmiotową 
opinię wynosić będzie około 6 miesięcy, 
co znacznie utrudni planowanie finansowe 
przedsiębiorcy w zakresie podejmowanych 
działań. Wszystkie te działania dowodzą że 
Państwo Polskie nie jest przyjazne polskim 
przedsiębiorcom.

  
Jerzy Borkowski 

PODATEK
LINIOWY

„...Polak potrafi,
pierwsza reakcja na 

likwidację liniowego PIT 
wydaje się prosta...”
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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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„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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Do najważniejszych imprez orga-
nizowanych  dla branży gazowni-

czej należy Kongres Polskiego Przemy-
słu Gazowniczego, którego inicjatorem  
jest Izba Gospodarcza Gazownictwa 
(IGG). Uczestnikami Kongresu są eks-
perci branży gazowniczej i energetycz-
nej, jak również przedstawiciele Parla-
mentu, urzędów centralnych, uczelni 
wyższych  i stowarzyszeń technicznych 
oraz podmiotów gospodarczych, któ-
rych działalność związana jest z sekto-
rem gazowniczym. 

Pierwszy raz wydarzenie to miało 
miejsce  w 2008r. w Wiśle. Wtedy dysku-
towano nad kierunkami rozwoju prze-
mysłu gazowniczego.

W tym roku miała miejsce już  V edy-
cja Kongresu.  Biorąc pod uwagę to, że 
odbywa się on co drugi rok, naprze-
miennie z Targami Expo-Gas w Kielcach, 
może się już poszczycić dość długą tra-
dycją. Przez te 10 lat wiele się zmieniło. 
Potrzeby rynku stały się większe, po-
wstało mnóstwo nowych firm  branży 
gazowniczej, zmieniły się oczekiwania 
i priorytety, zmieniła się sytuacja go-
spodarcza i polityczna . 

Każda kolejna  edycja Kongresu stara 
się wyjść naprzeciw oczekiwaniom ryn-
ku i całej branży. Nie inaczej było i tym 

razem.  Tematem przewodnim wyda-
rzenia był „Gaz ziemny w polityce go-
spodarczej Polski”.

W ciągu dwu dni omówione zostały 
kwestie związane z rolą sektora gazow-
niczego w strategii rozwoju polskiej 
gospodarki oraz zwiększeniu jego in-
nowacyjności. Podczas paneli dyskusyj-
nych uczestnicy Kongresu wymieniali 
poglądy i dyskutowali nad przyszłością 
branży w kontekście rozbudowy infra-
struktury sprzyjającej dywersyfikacji 
źródeł dostaw gazu do Polski. Zapre-
zentowano również  krajowe i światowe 
doświadczenia w zakresie badań i roz-
woju na rynku gazu.

Bardzo ważnym i zaszczytnym mo-
mentem podczas Kongresu jest każda 
sesja  inauguracyjna, podczas której 
wręczane są odznaczenia państwowe 
oraz odznaki honorowe IGG. I w  tym 
roku grono osób otrzymało zasłużone 
odznaczenia. To bardzo dobrze, że do-
cenia się zaangażowanie, doświadcze-
nie i ogromną wiedzę, a ordery stano-
wią najwyższe wyróżnienie.

Niezwykle ważne były również słowa 
podziękowania skierowane do P. An-
drzeja Schoeneicha, człowieka który od 
wielu lat związany jest  z branżą gazow-
niczą, przez ponad 10 lat pełniącego 

funkcję Dyrektora Biura IGG, którego 
zasługi dla polskiego gazownictwa są 
nieocenione.

Branżowe organizacje, instytucje 
naukowe, podmioty gospodarcze czy 
czasopisma organizują wiele różno-
rodnych  konferencji, kongresów oraz 
targów skierowanych do przedstawi-
cieli sektora gazowniczego. Nie zawsze 
jednak są one do końca merytoryczne 
i wnoszą innowacje . Kongres  Polskie-
go Przemysłu Gazowniczego zawsze 
był miejscem gdzie tematy były aktu-
alne i dokładnie przemyślane, panele 
dobrze prowadzone, zaproszeni eks-
perci byli rzeczywiście ekspertami, a my 
wszyscy, jako uczestnicy Konferencji, 
mogliśmy skorzystać z ich ogromnego 
doświadczenia,  jak również dzielić się 
swoją wiedzą, szkolić, poznawać nowo-
czesne technologie i rozwiązania.

Jedynym co mnie negatywnie zasko-
czyło  podczas tej edycji Kongresu była 
mała grupa przedstawicieli firm wyko-
nawczych. Z czego to wynikało ? Warto 
by nad tym się zastanowić…

I chyba czas zmienić miejsce spotkań. 
Polecam nasze piękne Beskidy ;-)

Marcin Przywara
GASCONTROL POLSKA

V KONGRES
POLSKIEGO PRZEMYSŁU GAZOWNICZEGO

W OSSIE k/RAWY MAZOWIECKIEJ

25 -27 PAŹDZIERNIK 2016
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Zdjęcia udostępnione przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa
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TEKS Materiały Budowlane
Kaczmarek Tatara S.J.
ul. Rzemieślnicza 1
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 50 68
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Święta, święta i po świętach, wielu z nas 
odetchnęło ze spokojem. Za nami przed-
świąteczna gorączka- zakupy, porządki i go-
towanie. Mogłoby się wydawać, że zdążyli-
śmy już odpocząć po świątecznym jedzeniu 
i szaleństwach nocy sylwestrowej – niestety, 
nie jest to takie proste. Jak wiadomo zima to 
ciężka pora roku dla naszych organizmów. 
Znaczną część dnia spędzamy w ciepłych 
zaciszach naszych domów, co nie sprzyja 
aktywności fizycznej, a już na pewno nie 
pomaga w spalaniu dodatkowych kalorii, 
które w tym czasie nam przybywają. Polska 
kuchnia nie należy do lekkich, a zwłasz-
cza tradycyjne potrawy, które są zazwyczaj 
wysokokaloryczne i ciężkostrawne. Tłuste 
wędliny, sałatki z majonezem, duże ilości 
jajek, spore ilości alkoholu, słodkie ciasta 
i świąteczne czekoladki w mgnieniu oka 
nabijają licznik z kaloriami. Nie dość tego, 
długotrwałe siedzenie przy świątecznym 
stole, a następnie kolejne godziny spędzone 
przed telewizorem nie wróżą nic dobrego. 
Zimą dzień jest znacznie krótszy, a przede 
wszystkim temperatura jest znacznie niższa, 
dlatego często nawet podświadomie ogra-
niczamy spacery i wysiłek, a także znacznie 
więcej jemy. Przejedzenie dotyczy znacz-
nego odsetka osób w naszym kraju. Pocią-
ga ono za sobą wiele niemiłych, a czasem 
nawet groźnych dla zdrowia konsekwencji. 
Dla jednych przejedzenie kończy się zgagą, 
odbijaniem, wzdęciami czy nudnościami, 
a dla innych nawet pobytem w szpitalu. 
Wśród objawów przejedzenia należy jesz-
cze wymienić wymioty, biegunki, zaparcia, 
nadmierne pocenie się, uderzenia gorą-
ca, uczucie ciężaru i przepełnienia w nad-
brzuszu oraz bóle i dyskomfort w jamie 
brzusznej. Te objawy występują zazwyczaj 
bezpośrednio po przejedzeniu. Są jednak 
i tacy, dla których przejedzenie to nie spo-
radyczna okolicznościowa przypadłość lecz 
permanentny problem. Takie długotrwale 
występujące zjawisko jest przyczyną wielu 

groźnych i przewlekłych następstw. 

Pilnujmy co jemy i w jakich ilościach, 
przejedzenie …..

• może doprowadzić do otyłości, nadci-
śnienia tętniczego, refluksu żołądkowo- 
przełykowego,

• podnosi poziom cukru, cholesterolu i tri-
glicerydów

• sprzyja rozwojowi żylaków oraz zakrze-
picy żylnej

• może doprowadzić do stłuszczenia wą-
troby 

• może prowadzić do dyspepsji (niestraw-
ności) i choroby wrzodowej żołądka

• w znaczny sposób przyczynia się do ob-
niżenia nastroju.

W ciągu doby nasze zapotrzebowanie 
kaloryczne waha się od 2 000 do 4 000 kcal 
w zależności od płci, wieku i wysiłku nasze-
go organizmu. Jeżeli te wartości zostaną 
przekroczone o 10  000 kcal, nasza masa 
ciała zwiększa się o 1 kg dziennie. Jak więc 
łatwo obliczyć, w trakcie świąt niektórym 
z nas może przybyć od 2 do 4 kg, a w ciągu 
zimy jeszcze więcej. Dlatego planując co-
dzienne menu należy odpowiednio dobrać 
potrawy i przyprawy. Szczególne zalecenia 
dietetyczne powinny dotyczyć osób, które 
cierpią na różne dolegliwości gastryczne, 
chorowały kiedyś na chorobę wrzodową, 
mają kamicę żółciową, chorą wątrobę bądź 
kłopoty z jelitami.

Co z pewnością zaszkodzi? 

Pieprz, ostra papryka, musztarda, chrzan 
wzmagają apetyt i mogą powodować nasi-
lenie niekorzystnych objawów. Duże ilości 
tłustych i smażonych mięs prowadzą szyb-
ko do niestrawności. Niekorzystnie działa 
też nadmiar słodyczy (węglowodany), któ-
re choć początkowo poprawiają nastrój to 
przy nadmiernym ich spożywaniu mogą 

„wypłukiwać” z organizmu witaminy, szcze-
gólnie te z grupy B. 

Tłuste mięsa zastąpmy rybami lub dro-
biem. Kminek i majeranek pomogą w unik-
nięciu zgagi. Czerwone wino oraz kompot 
z suszonych owoców przyspieszą trawienie. 
Gorzka herbata złagodzi biegunkę. Objawy 
żołądkowe można też złagodzić dostępny-
mi bez recepty w aptekach ranitydyną i wę-
glem leczniczym. Na przemęczony żołądek 
dobrze wpłynie też kilkugodzinna głodów-
ka. Nie powinniśmy też zapominać o space-
rze, który poprawi samopoczucie i pozwoli 
spalić kilka dodatkowych kalorii. 

Pamiętajmy! Przedłużająca się niestraw-
ność lub inne niepokojące opisane wyżej 
objawy należy koniecznie skonsultować 
z lekarzem. 

 ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

1. Zapewnij organizmowi różnorodność 
produktów spożywczych

2. Walcz z nadwagą i otyłością, prowadź 
aktywny tryb

3. Spożywaj jak najwięcej produktów 
zbożowych – to źródło potrzebnych 
kalorii

4. Codziennie pij chude mleko, można je 
zastąpić kefirem, jogurtem lub serem

5. Jedz mięso w ograniczonych ilościach
6. Codzienną dietę wzbogacaj warzywa-

mi i owocami
7. Ogranicz spożycie tłuszczów a zwłasz-

cza zwierzęcych
8. Ogranicz spożycie cukru i słodyczy
9. Ogranicz ilość spożywanej soli 
10. Nie nadużywaj alkoholu

 Lek. Michał Domagała

Jedzenie
– pokusa silniejsza od nas …
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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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Kazimierz Dolny to miasto będące częścią województwa  
lubelskiego, w powiecie puławskim nad Wisłą. Historyczny 

Kazimierz Dolny sięga XII w. gdzie na jednym ze wzgórz istniała 
wcześniej osada zwana „Wietrzną Górą”. Książe Kazimierz Spra-
wiedliwy pod koniec XII w przekazał osadę siostrą norbertankom, 
które prawdopodobnie zmieniły  
nazwę osady na Kazimierz –  
z uwagi imię darczyńcy.  Założenie  
miasta przypisuje się Kazimierzo-
wi Wielkiemu. W XV w Władysław  
Jagiełło na prawach magdebur-
skich dokonał lokacji miasta wyzna-
czając rynek, ulice oraz działki pod  
budowę. Północna część rynku  
pozostała  bez zabudowy  
i tak widnieje to do dnia dzisiej-
szego. Zachowanie takiej formy 
otwartego rynku z widokiem  
na farę i zamek pozostaję nieza-
pomnianym widokiem dla malarzy oraz turystów. Przez szereg lat,  
bo już począwszy od I wojny światowej można zauważyć w tym  
mieście niezwykły ruch turystyczny, W roku 1877 otwarto kolej  
Nadwiślańską oraz zbudowaną stację kolejową w Puławach  
dzięki czemu do Kazimierza zaczęło napływać coraz więcej osób  

chętnych obejrzenia tego niezwykłego miasta. Kazimierz Dolny 
słynie z wielu pięknych i bogatych w wiedzę historyczną 
atrakcji turystycznych. Odwiedzając to miasto niezapomnia-
ne okażą się spacery bądź rejsy po Wiśle. Ogromne wrażenie  
pozostawia po sobie Mały Rynek i Duży Rynek. Warto zaznaczyć, 

że budownictwo kazimierskie 
było wznoszone z miękkie-
go miejscowego wapienia. 
Stosowanie tego materia-
łu pozwalało na wyjątkowo 
kunsztowne zdobienie fasad. 
Kolejną atrakcją godna uwa-
gi jest wąwóz korzeniowy,  
którego wysokie, strome 
ściany oplecione są zachwy-
cającymi korzeniami i pnia-
mi drzew. Z wielu  źródeł 
dowiadujemy się jednak,  
że Kazimierski Wąwóz Korze-

niowy przybiera formę głębocznicy, która charakteryzuje się piono-
wymi ścianami, bez roślinności natomiast ich dno spełnia rolę drogi, 
gdyż jest o wiele mniej głębokie niż wąwozy.

O.J.

Warto obejrzeć w Kazimierzu  
Dolnym:

• Kościół farby św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

• Kościół św. Anny z 1671 oraz szpital św. Ducha 

• Kamienica Gdańska z 1795 w stylu barokowym

• Kamienica Biała, Celajowska

• Zamek w Kazimierzu Dolnym – ruiny zamku z XIV-XVI w.

• Wieża obronna z II poł. XIII w. 

• Panorama  z Góry Trzech Krzyży

Kazimierz
Dolny
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Z  Borysem Budką,
posłem na Sejm RP,

byłym ministrem sprawiedliwości,
rozmawia Zbigniew Szydlik

1. Spotykamy się na Uniwersytecie Ekonomicznym, 
gdzie od blisko 15 lat prowadzi Pan zajęcia z m.in. 
z prawa gospodarczego i prawa pracy. Co Pana 
zdaniem, jako aktywnego polityka, byłego ministra, 
ale też praktyka – radcy prawnego, jest najbardziej 
dokuczające w polskim systemie prawnym? Myślę 
oczywiście o przedsiębiorcach.

B.B. Nie będę oryginalny, gdy powiem, że inflacja prawa.  
Nadmiar przepisów, które powodują, że system jest nieczytelny  
i skomplikowany. W sferze sądowej z pewnością popra-
wy wymaga procedura cywilna, by każdy, kto zmuszony jest  
dochodzić swych roszczeń w sądzie, mógł liczyć na szybkie roz-
poznanie sprawy. Często bowiem długotrwałe procesy prowadzą 
do upadku przedsiębiorców, którzy w oczekiwaniu na rozstrzy-
gnięcie, zmuszeni zostali do zamknięcia firmy nie mając środków 
na bieżącą działalność. Ale podkreślić należy, że szybkość postę-
powania nie może być usprawiedliwieniem dla działania sądu 
„na skróty”. Dlatego należy zapewnić stronom możliwość przed-
stawienia wszystkich dowodów, by wyrok był sprawiedliwy. 

2. No tak, ale przedsiębiorcy często skarżą się, że pol-
skie sądy są zbiurokratyzowane i opieszałe. Że ma-
jąc dobrego adwokata czy radcę prawnego można  
procesy przeciągać nieskończoność, nie odbie-
rać korespondencji, nie pojawiać na rozprawach,  
składać kolejne wnioski dowodowe. Jak sobie radzić 
z takimi problemami?

B.B. Na szczęście polskie sądownictwo się zmienia. W latach  
2007-2015 wprowadziliśmy szereg rozwiązań usprawniających  
i przyspieszających postępowanie sądowe. Zakończyliśmy digi-
talizację ksiąg wieczystych, wprowadziliśmy bezpłatny dostęp 
on-line do danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, specjalny 
e-sąd wydał kilka milionów wyroków nakazowych odciążając 
tym samym sądy. Wreszcie udało nam się wprowadzić wiele 
narzędzi elektronicznych – nagrywanie rozpraw, elektroniczne 
potwierdzenie odbioru, centralny wydruk dokumentów czy elek-
troniczne biuro podawcze.

3. Ale przedsiębiorcy na razie tego nie dostrzegają.

B.B. Zapewniam, że te zmiany wkrótce dostaną zauważo-
ne przez osoby, które stykają się z wymiarem sprawiedliwości.  
Ale wszystko wymaga czasu. Tak jak w biznesie. Rzadko się 
zdarza, by inwestycja przyniosła zyski od razu. Moim prioryte-
tem jako ministra sprawiedliwości było to, by obywatel w XXI 
wieku mógł wykorzystywać Internet do kontaktów z sądem,  
by wszędzie, gdzie to możliwe, wyeliminować papier, ograniczyć 
biurokrację. Sędzia ma orzekać, a nie zajmować się papierami. 
Raz jeszcze zapewniam, że znaczną część tych postulatów udało 
nam się wprowadzić w życie. Ale oczywiście wiele jeszcze jest 
do zrobienia.

 
4. No dobrze, skoro jest tak dobrze, jak Pan mówi,  
to dlaczego wizerunek wymiaru sprawiedliwości 
jest – delikatnie mówiąc – nie najlepszy?

B.B. To wyjątkowo złożony problem. Na ten wizerunek  
składa się wiele czynników. Opieszałość sądów to jeden z ele-
mentów. Ale to również kwestia edukacji. I takiego poczucia  
sprawiedliwości, które często ma wymiar indywidualny.  
Podam przykład. Dwóch przedsiębiorców sądzi się o zaległe 
wynagrodzenie za roboty budowlane. Sąd w całości uznaje 
racje jednego z nich i zasądza pełną sumę, której się domaga.  
Gdyby zapytać obie strony o poczucie sprawiedliwości  
i ocenę sądu, z pewnością średnia wyjdzie na poziomie 50 %.  
No bo jeden będzie w pełni zadowolony, a drugi – absolutnie nie. 
Jeśli dodamy, że proces trwał np. 3 lata z uwagi na konieczność 
uzyskania opinii biegłych i skomplikowany stan faktyczny, może 
się nawet okazać, że żadna ze stron nie będzie zadowolona.  
Co oczywiście przełoży się na ocenę wymiaru sprawiedliwości. 
Dlatego tak ważne jest dalsze usprawnianie funkcjonowania  
sądów.

5. A co z systemem podatkowym? Czy Pana zda-
niem jest on optymalny? Myślę w szczególności  
o małych przedsiębiorcach, firmach rodzinnych.
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Borys Piotr Budka – Prawnik, Ekonomista, Polityk, Poseł na Sejm VII i VIII kadencji, w 2015 Minister  

Sprawiedliwości, od roku 2016 piastuje stanowisko wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej

B.B. Nie znam optymalnego systemu podatkowego. Nasz jest z 
pewnością skomplikowany. Mój promotor miał zwyczaj mówić,  
że jakość prawa jest odwrotnie proporcjonalna do liczby stron 
komentarza, który trzeba do tego prawa napisać. Spójrzmy na 
ustawę o podatku VAT. I tomy komentarzy do niej. Oczywiście 
wynika to również z faktu, że jesteśmy członkiem Unii Euro-
pejskiej i niektóre regulacje są niezbędne. Ale jak wspomnia-
łem wcześniej, skomplikowany jest cały system. Najlepszym  
przykładem jest to, ile przelewów każdego miesiąca do ZUS  
i urzędu skarbowego musi wykonać przedsiębiorca. Osobno po-
datek VAT, osobno akcyza, składki na ubezpieczenie zdrowotne,  
społeczne, emerytalno-rentowe, fundusze gwarancyjne itd.  
Dlatego poprzedni rząd zaproponował wprowadzenie jedno-
litego podatku, by to wszystko uprościć. Z naszego pomysłu 
chce skorzystać obecny rząd. I nie byłoby w tym niczego złego, 
gdyby nie fakt, że przy okazji mówi się o podniesieniu podatków  
dla przedsiębiorców. A to w mojej ocenie przyniosłoby  
tylko szkody polskiej gospodarce, bo mogłoby spowodo-
wać zwiększenie się „szarej strefy” lub ucieczkę firm za granicę,  
np. do sąsiednich Czech czy Słowacji.

6. I na koniec. Głosował Pan za podwyższeniem 
wieku emerytalnego. I zrównaniem wieku eme-
rytalnego dla kobiet i mężczyzn. Polacy są temu  
w większości zdecydowanie przeciwni. Mówi się,  
że to m.in. przez to Pana formacja przegrała wybory. 
Czy nie żałuje Pan tamtej decyzji?

B.B. Absolutnie nie żałuję! To była konieczność. I jeśli ktoś mówi  
inaczej jest po prostu ekonomicznym analfabetą. Z roku na 
rok żyjemy dłużej. Do tego dochodzą zmiany demograficzne.  
Nie można oszukiwać ludzi mówiąc, że jednocześnie obniży 
się wiek emerytalny, a zarazem świadczenia w przyszłości będą 
wyższe. To obłuda. Żałuję, że w pewnych sprawach fundamen-
talnych dla przyszłości Polski i następnych pokoleń, również 
zwycięża demagogia i populizm. Polityk odpowiedzialny umie 
podejmować trudne decyzje. Nawet, jeśli w ich wyniku może 
przegrać wybory. I dlatego tak ważne jest edukowanie naszego 
społeczeństwa. Bo tylko dobrze wyedukowane społeczeństwo 
będzie barierą dla populistów.

Dziękuję za rozmowę!
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 JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
jest przedstawicielem marek: Ditch 
Witch®, Zahn®, HammerHead®, Subsi-
te®, American Augers® – Trencor® oraz 
dystrybutorem komponentów mar-
ki Baroid®. W przyszłym roku firma JL 
Maskiner będzie 
obchodzić 25-lecie 
swojej obecności na 
rynku polskim.

Wysoką pozycję 
na rynku maszyn 
i urządzeń do bu-
dowy infrastruk-
tury podziemnej 
zdobyliśmy dzięki 
wysokiej jakości 
produktom oraz 
szerokiemu zakreso-
wi ich zastosowania. 
W dziedzinie tech-
nologii bezwy-
kopowych są to 
przede wszystkim 
wiertnice horyzon-
talne kierunkowe 
Ditch Witch w różnym zakresie sił ucią-
gu i momentu obrotowego: JT5, JT9, 
JT20, JT25, JT30, JT60 i JT100 Mach1 

z silnikami o mocy od 18,5 do 200 kW. 
Kompaktowe modele JT5 i JT9 to urzą-
dzenia do przewiertów w ograniczo-
nych przestrzeniach. W naszej ofercie 
znajdują się systemy mieszania płuczki 
ze zbiornikami o różnej pojemności, na-

pędzane silnikami 
benzynowymi i wy-
sokoprężnymi. Do-
stępne jest także 
urządzenie do recy-
klingu płuczki wiert-
niczej Ditch Witch 
MR90, urządzenie 
do podciśnieniowe-
go usuwania urob-
ku z płuczką MV800 
a także koparki podci-
śnieniowe serii FX. Do 
wykonywania wykopów 
wąskoprzestrzennych 
przeznaczone są kopar-
ki łańcuchowe Ditch 
Witch® oraz pługoukła-
dacze kołowe i gąsieni-
cowe w systemie Quad, 

a także wielofunkcyjne maszyny Zahn®.  
JL Maskiner dostarcza także systemy lokalizacyj-
ne oraz kompleksowe systemy naprowadzania.

JL Maskiner
W przypadku tych urządzeń interesującą 

propozycją jest oprogramowanie wspierające 
projektowanie i dokumentowanie przewiertów 
horyzontalnych, znane jako Track Manage-
ment System Plus (TMS+) oraz program 
TSR wspierający dokumentowanie 
przewiertów. TSR Mobile współpracu-
jący z systemem namierzania Subsite 
TK oraz nowością na rynku systemem 
namierzania TK RECON™. W naszej ofer-
cie znajdują się również pneumatyczne 
urządzania przeciskowe oraz urządze-
nia do krakingu firmy HammerHead®.

Siedziba Firmy, serwis oraz magazyn 
części zamiennych mieszczą się w Starej 
Iwicznej koło Warszawy. Oferujemy ory-
ginalne części zamienne i eksploatacyj-
ne. Posiadamy w ciągłej sprzedaży naj-
wyższej jakości bentonit i komponenty 
do płuczek wiertniczych marki Baroid®. 
Zapewniamy fachowe doradztwo i pro-
fesjonalny poziom usług. Wykonujemy 
przeglądy okresowe, diagnostykę oraz 
naprawy maszyn i urządzeń. Oferujemy 
wsparcie techniczne i konsultacje eks-
ploatacyjne telefonicznie i online.

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:
Henryk Trapik | Polska Płn. |tel. 601 929 200 |trapik@jlm.pl

Tomasz Gądek | Polska Płn. | tel. 785 588 000 | gadek@jlm.pl
Ireneusz Sas | Polska Płd. wsch. | tel. 603 747 787 | sas@jlm.pl

Artur Pulnik | Polska Płd. zach. | tel. 609 719 939 | pulnik@jlm.plSpotkanie z Przedstawicielem firmy Panem Mika Halonen,
(JLM Scandinavia Area Sales Manager)
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ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH ZBIGNIEW SZYDLIK

ul. Laski 193, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-101-10-22, REGON: 272673314

tel./fax: (32) 260-78-57
kom.:  +48 510-132-530; +48 507-089-670;

+48 797-580- 138; +48 515-142-947
e-mail: biuro@szydlik.com.pl

www.szydlik.com.pl

      POSIADAMY:

    certyfikat systemu 
   zarządzania jakością 
  zgodny z normą 
 PE-EN ISO 9001:2009

 certyfikat systemu 
jakości w spawalnictwie 
zgodny z normą 
PN-EN ISO 3834-2:2007

 uprawnienia do 
 wytwarzania, naprawy 
  i modernizacji rurociągów
   przesyłowych do 
     materiałów palnych 
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ENERGAS 2017

II Konferencja techniczno-naukowa  

„Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie,
prace specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle 

25 - 27.01.2017 r.

Główna tematyka konferencji: Prace specjalistyczne na gazociągach, dostawy gazu CNG i LNG, zabezpieczenia połączeń spa-
wanych, technologie spawania zautomatyzowanego oraz inspekcje gazociągów przesyłowych, zamknięcia hermetyczne metodą 
T.D. Williamson i FASTRA, stacje CNG, nowoczesne technologie nawaniania gazu, innowacyjne rozwiązania w gazownictwie

Ponadto: 
Specjalistyczne szkolenia techniczne, wystawy produktów i urządzeń, możliwość skorzystania z regionalnych atrakcji

Organizatorzy: Patronat: Partnerzy Konferencji Energas 2017

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Konferencji Energas 2017 prosimy o kontakt: 
e-mail: energas@gascontrol-polska.pl, telefon: 609 406 070

Dofinansowano ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju - Projekt GEKON1/
O2/214051/6/2014. Liderem projektu jest 
Gascontrol Polska, projekt realizowany jest 
w konsorcjum z Instytutem Techniki Ciepl-
nej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest opracowa-
nie innowacyjnego prototypu urządzenia 
wykorzystującego zjawisko termoelektrycz-
ności. Podstawowym zadaniem prototypu 
jest produkcja energii elektrycznej oraz cie-
pła. Produkowana energia elektryczna zasi-
lać będzie aparaturę kontrolno-pomiarową 
zlokalizowaną w newralgicznych obiektach 
systemu przesyłu i dystrybucji gazu ziem-
nego jakimi są stacje redukcyjno-pomia-
rowe. Urządzenie stanowi alternatywę 
wobec innych rozwiązań zasilania stacji w 
energię elektryczną. Termogenerator działa 
w oparciu o zjawisko fizyczne (efekt termo-
elektryczny) i poprzez to cechuje się dużą 

niezawodnością oraz trwałością. Termogenerator wykorzystuje paliwo gazowe i dokonuje 
konwersji energii chemicznej paliwa na energię elektryczną.

POTENCJAŁ APLIKACYJNY

Urządzenie do produkcji elektryczności na potrzeby autonomicznego 
zasilania stacji pomiarowych w oparciu o zjawisko Seebecka

Podstawowym obszarem zastosowania termogeneratora jest system przesyłu oraz dys-
trybucji gazu ziemnego (stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia). Zastosowanie generatora 
w obiektach infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu pozwoli na poprawienie efektywności 
energetycznej całego  systemu [kluczowy cel energetyczny projektu] oraz na ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych (metanu) do atmosfery [kluczowy cel ekologiczny projektu]. 
Wpływ zastosowania termogeneratora na sprawność systemu przesyłu i dystrybucji gazu ma 
charakter pośredni, dzięki produkcji energii elektrycznej możliwe będzie zaopatrzenie stacji 
gazowych w aparaturę kontrolno-pomiarową zabezpieczającą stację przed niekontrolowa-
nymi upustami gazu ziemnego do atmosfery. Brak zasilania SRP w prąd elektryczny powodu-
je że stacja jest „niewidoczna” w systemie dyspozytorskim, co może doprowadzić do niekon-
trolowanej straty gazu oraz znacznej emisji metanu do środowiska. 

ENERGIA
CHEMICZNA

ENERGIA
CIEPLNA

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

Spalanie gazu ziemnego

Zjawisko
termoelektryczności

Produkcja prądu 
z pominięciem 
fazy pracy me-
chanicznej

Proces produkcji energii elektrycznej w termogeneratorze

Kontakt:
GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 60, 43 - 267 Suszec, tel. 32 448 34 08

http://gascontrol-polska.pl/energetyka/projekt-gekon/
http://termogeneratorgc.pl
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Interchem Tech Sp. z o.o.
Ul. Wojciecha 26
40-474 Katowice
tel. 32 - 209-76-94

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 Plastics

Autoryzowany Przedstawiciel
AGRU Kunststofftechnik GmBH na Polskę Południową
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www.heads.com.pl  │ tel.: +48 12 269 05 68  │  fax: +48 12 269 25 88  │  e-mail: heads@heads.com.pl 

XX SEMINARIUM SZKOLENIOWE
Mamy ogromną przyjemnośd zaprosid Paostwa na seminarium szkoleniowe 

organizowane jak co roku przez firmę HEADS. To już jubileuszowa XX edycja skierowana 
do projektantów oraz wykonawców instalacji w technologii HDD, podczas której przez 

wykwalifikowanych inżynierów firmy HEADS zostanie przeprowadzony szereg wykładów.

PROGRAM SEMINARIUM
• Pewne i sprawdzone systemy płuczkowe używane w 

technologii HDD. Pomiary parametrów płynów wiertni-
czych – interpretacja.

• Materiały płuczkowe - dobór oraz zalecane koncentracje 
w zależności od przewiercanych formacji geologicznych,

• Płuczki inhibitowane do przewiercania aktywnych 
warstw ilastych –  wykonane projekty,

• Prawidłowe oczyszczanie otworu wiertniczego ze zwier-
cin – kalkulacje,

• Branżowe narzędzia wiertnicze do wykonywania wier-
cenia pilotowego, poszerzania i instalacji w formacjach 
luźnych oraz zwięzłych – kryteria doboru,

• Przewód wiertniczy – elementy i eksploatacja,

• Nowoczesne   wiertnice   horyzontalne   TORO® –
• prezentacja oraz test urządzenia w terenie,
• RU300M – prezentacja mobilnego systemu oczyszczania 

płuczki wiertniczej,
• Kraking statyczny – profesjonalny 

sprzęt, przykłady zastosowao,
• Wiertnice Toro – wiercenie w skale
• Rurociągi stalowe oraz PE – różnice w procesie wiercenia 

i instalacji,
• Zagrożenia związane z wykonywaniem 

przewiertów HDD – analiza ryzyka,
• Najnowsze systemy pomiarowe oraz metody sterowania 

podczas wiercenia,
• Najciekawsze projekty HDD wykonane w 

ostatnich latach na terenie Europy,
• Budowa trajektorii otworu wiertniczego – kalkulacje oraz 

zastosowanie.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały szkoleniowe oraz na życzenie świadectwo uczestnictwa.
W pierwszym dniu szkolenia zapraszamy na uroczystą kolację dla wszystkich uczestników.

TERMIN:
19 – 20 styczeo 2017

godz. 10:00

MIEJSCE:
Dwór w Tomaszowicach

Krakowskie Centrum Konferencyjne 
ul. Krakowska 68   32-085 

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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trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Z kolei o zbiorowym wypadku  przy pracy możemy  

mówić, gdy w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi ule-
gły co najmniej dwie osoby.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, u którego miał miej-
sce wypadek przy pracy?

Po pierwsze, pracodawca jest obowiązany podjąć  
niezbędne działania eliminujące lub – gdy nie jest to możliwe 
(na przykład wskutek siły wyższej takiej jak pożar) – ograni-
czające zagrożenie.

Po drugie, pracodawca musi zapewnić udzielenie pierw-
szej pomocy osobom poszkodowanym (warto zadbać  
o okresowe kontrole zarówno wyposażenia apteczek, jak i ga-
śnic oraz posiadanie niezbędnego sprzętu – brezenty, urzą-
dzenia do resuscytacji etc.).

Po trzecie, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy  
i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym  
wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku,  
który wywołał wyżej wymienione skutki, mającym zwią-
zek z pracą, jeżeli tylko może być uznany za wypadek  
przy pracy. Każde podejrzenie wystąpienia któregokol-
wiek z opisywanych kategorii wypadku przy pracy obliguje  
pracodawcę do wskazanych obowiązków informacyjnych. 
Choć Kodeks pracy nie przewiduje formy pisemnej, warto dla 
celów dowodowych takową zachować. 

Po czwarte, na pracodawcy ciąży ustalenie 
w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku  
oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiega-
jących podobnym wypadkom. Niewłaściwe wykonanie  
lub – co gorsza – niewykonanie tego obligu wpływa nie 
tylko na zwiększenie odpowiedzialności przedsiębior-
stwa w razie wypadku, ale również na składkę ubez-
pieczeniową (warto przemyśleć tego typu rozwiązanie 
 i dodatkowo się ubezpieczyć!).

Po piąte wreszcie, na pracodawcy ciążą obowiązki formal-
ne i pieniężne – prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, 
przechowywanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powy-
padkową przez 10 lat, ponoszenie kosztów związanych z usta-
laniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Czego może żądać poszkodowany pracownik?  
Od razu zaznaczmy, że świadczenia wypłacane przez 
ZUS nie eliminują innych roszczeń poszkodowanego. 
Ponadto, może on skutecznie dochodzić zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzywdę (według po-
glądów orzecznictwa nie może ono mieć wysokości sym-
bolicznej, a poza kompensacją niewymiernych szkód 
osobistych ma pełnić funkcję restrykcyjną), odszkodowania  

Niechcianym, jednak 
wciąż niestety nieodłącz-
nym zjawiskiem towarzy-
szącym procesowi budowy 
i produkcji są wypadki przy 
pracy. Mimo, że wskutek 
wzrostu świadomości pra-
cowników i pracodaw-
ców dotyczącej bezpie-
czeństwa i higieny pracy,  
liczba wypadków przy 
pracy zmalała w ostatnich 
latach, to warto przybliżyć 
to zagadnienie z prawnego 
punktu widzenia. 

Kiedy mamy do czy-
nienia z wypadkiem przy 
pracy? 

Można mówić o nim do-
piero wówczas, gdy chodzi  

o nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną  
(orzecznictwo uznaje za takowe nawet zawały serca, jeśli tyl-
ko przyczyniły się do tego warunki pracy !), powodujące uraz  
lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracow-
nika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracow-
nika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji praco-
dawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wy-
konywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, 
któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych 
niż określone wyżej w punkcie 1, chyba że wypadek spowodo-
wany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje 
w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające  

u pracodawcy organizacje związkowe.
Za śmiertelny wypadek  przy pracy uważa się wypadek, 

w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika w okresie 
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku (oczywiście 
przyczyną musiał być sam wypadek). 

Ciężkim wypadkiem przy pracy jest wypadek, w wyniku 
którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: 
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające pod-
stawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna  
lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, cał-
kowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo 

UWAGA! 

Wypadek przy pracy
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opublikowanego na łamach numeru 5 Magazynu Firmowego  
(s. 16 – 17), wskazuję, że zakończyły się obie sprawy dotyczące 
odpowiedzialności konsorcjanta. 

Sądy drugiej instancji uznały, że mimo podziału między 
uczestników konsorcjum zakresu obowiązków wykonywanych  
w ramach umowy, wciąż odpowiadają oni wobec podwyko-
nawców solidarnie. Czyli – przypomnijmy – podwykonawca  
żądać może od każdego z nich całości zobowiązania, niezależnie  
od tego, kto ile faktycznie zapłacił i który z nich faktycznie zle-
cał podwykonawstwo.

Prawomocne rozstrzygnięcia odrzuciły jednoznacznie opar-
cie się o Prawo zamówień publicznych, jednak podtrzymały  
argumentację na temat art. 745 Kodeksu cywilnego traktu-
jącego o umowie zlecenia. Sądy podkreśliły, że wewnętrzne 
stosunki dotyczące rozliczeń pomiędzy konsorcjantami pozo-
stają bez znaczenia dla ich odpowiedzialności za zaciągnię-
te wspólnie zobowiązania. Kontrahent osób zaciągających 
wspólnie zobowiązanie nie musi bowiem mieć świadomości 
co do zasad wewnętrznych dotyczących rozliczeń pomiędzy 
konsorcjantami zwłaszcza, że stosunki w ramach konsorcjum 
mogą mieć różny charakter. Poza tym, taki kontrahent nie 
ma ani wpływu ani,  niekiedy nawet świadomości na temat 
ukształtowania obowiązków konsorcjantów. 

Sądy uznały też, że taki przedmiot umowy jak obsługa pla-
ców składowych, transportu wewnętrznego na powierzchni, 
urządzeń przeładunkowych i transportowych nie jest mate-
rialnym efektem mogącym być uznany za dzieło w rozumie-
niu Kodeksu cywilnego. Wykonanie prac potwierdzone miało 
być wprawdzie protokołem odbioru, ale podstawą do jego 
wystawienia była karta pracy sprzętu, a nie osiągnięcie mate-
rialnego rezultatu. Co więcej, podstawą realizacji umowy były 
zlecenia miesięczne, a rozliczenia następowały według stawki 
jednostkowej za pracę dźwigu. Także sama faktura została wy-
stawiona za pracę sprzętu, a nie za dzieło wydane pozwanym. 

W związku z tym, raz jeszcze trzeba zwrócić uwagę na wiel-
ką rolę właściwego sformułowania umowy konsorcjum, ko-
nieczność uświadomienia podwykonawcy co do jej kształtu, 
a nawet uzyskania na rozdział praw i obowiązków jego zgody. 
Warto też uregulować procedurę odbioru oraz fakturowania 
tak, by nikt nie miał wątpliwości co do charakteru zawartej 
umowy.

Radca Prawny Jacek Pytel

za uszkodzenie ciała i wywołanie rozstroju zdrowia  
(kwota odszkodowania obejmuje wszystkie związa-
ne z tym koszty, niezależnie od tego czy ich poniesienie 
przyniosło pozytywny skutek), zwrotu kosztów transpor-
tu, odwiedzin osób bliskich, szczególnego odżywiania  
i rehabilitacji, nabycia specjalistycznego sprzętu rehabilitacyj-
nego. 

Zakres roszczeń pracownika jest, jak widzimy, dość 
duży. Pamiętać jednakże należy też o drugiej stro-
nie medalu – odszkodowanie i inne roszczenia zmniej-
sza przyczynienie się pracownika do wypadku. Choć  
każdy przypadek traktować trzeba indywidualnie,  
to na gruncie dorobku sądownictwa możemy wskazać,  
że surowiej oceniane będzie zachowanie pracownika, który 
miał doświadczenie zawodowe, a mimo to popełnił błąd przy 
wykonywaniu obowiązku pracowniczego, postąpił wbrew 
instrukcjom obsługi urządzeń (warto zadbać, by pracownicy 
potwierdzili pisemnie zapoznanie się z instrukcjami obsługi 
maszyn) czy też zlekceważył polecenie przełożonego.

Podstawą roszczeń pracowniczych i odpowiedzialności 
pracodawcy na gruncie prawa cywilnego jest bowiem art. 435 
Kodeksu cywilnego, który ustanawia odpowiedzialność osoby 
prowadzącej na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład 
za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek 
(nie tylko pracownikowi) przez ruch przedsiębiorstwa lub za-
kładu. Taki przedsiębiorca może się uwolnić od odpowiedzial-
ności tylko wówczas, jeśli wykaże, że szkoda nastąpiła wsku-
tek siły wyższej (wybuch, pożar, trzęsienie ziemi, powódź itp.) 
albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej,  
za którą nie ponosi odpowiedzialności (np. złodziej włamują-
cy się do zakładu). Co istotne, to pracodawca ponosi odpo-
wiedzialność za innych pracowników – to nie są osoby trzecie 
w rozumieniu tego przepisu. Ponadto, wina poszkodowane-
go lub osoby trzeciej nie musi oznaczać umyślności, a może 
sprowadzać się także do niedbalstwa. 

Jak widać powyżej, kwestia wypadku przy pra-
cy jest na tyle wieloaspektowa, że wymaga wszech-
stronnego działania ze strony pracodawcy, 
który – choć pracownik wyposażony jest w szereg przy-
sługujących mu uprawnień – nie pozostaje bez wpływu  
na zapobieganie skutkom ewentualnych roszczeń. 

 
Na sam koniec, w związku z pytaniami Czytelników odno-

szącymi się do tematyki artykułu pt. „Konsorcjum z pułapkami”, 

ul. Sobieskiego 4A,          41 – 300 Dąbrowa Górnicza          tel/fax 32 262 65 77
www.kancelaria2000.pl          kontakt@kancelaria2000.pl

KRS 0000521456          NIP 6292470074
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WYWIAD
Z Heleną Horka

1. Nowy sezon 2016/2017 rozpo-
czyna Pani w kolejnym Polskim klu-
bie MKS Tauron Dąbrowa Górnicza. 
Jak ocenia Pani poziom grania ligi 
polskiej i czeskiej?
H.H. Chyba nawet nie ma takiego po-

równania bo czeska liga jest bardzo słaba 
i tam  się nie gra w sposób profesjonalny. 
W Czechach jest chyba jeden taki dobry 
klub na poziomie naszych klubów w Polsce. 
Można powiedzieć, że tutaj siatkówka jest 
na dużo dużo wyższym poziomie. 

2. Grając w Bielsku Białej zdoby-
ła Pani 3x w ciągu sezonu nagrodę 
MVP Plebiscytu Kibiców a w miesią-
cu marcu została Pani wyróżniona 
nr 1 w Orlen Lidzie.  Jaki wpływ ma 
na Panią zaangażowanie ze strony 
Polskich kibiców?
H.H Bardzo się ucieszyłam bo nawet nie 

wiedziałam, że w marcu zostałam wybrana. 
Takie docenienie pracy i wysiłku jaki w ta 
całą grę wkładamy jest naprawdę super. My-
ślę, że to jest bardzo ważna część siatkówki. 
Taki udział kibiców powoduje, że chce się 
więcej z siebie dawać. 

3. Czy w Pani rodzinnym kraju 
również widać taki zapał i entuzjazm 
ze strony kibiców?
H.H U mnie w kraju siatkówka w ogó-

le nie jest popularna. W Czechach większą 
popularnością cieszy się hokej, piłka nożna 
i nawet koszykówka. Co prawda kiedy jest 
jakiś dobry mecz grany to oczywiście dopi-
suje publiczność ale myślę, że problemem 
jest to, że ciężko znaleźć sponsorów żeby 
ten sport jeszcze bardziej wywindować. 

4. W roku 2012-2016 reprezen-
towała Pani klub BKS Aluprof Bielsko 
Biała. Czy może się Pani podzielić 
z nami spostrzeżeniami na temat 
tego klubu ?
H.H W Bielsku grałam chyba jeszcze tro-

chę wcześniej bo w sumie wychodzi 6 lat. 
Bardzo lubiłam ten klub i pewnie dlatego 
zostałam tam tak długo. Niestety z czasem 
wiele się zmieniło, klub już nie był na takim 
wysokim poziomie, zmieniły się też warunki. 
Mam nadzieję, że wszystkie te zmiany w klu-
bie idą w dobrym kierunku i być może jesz-
cze tam wrócę. Osobiście życzę im jak najle-
piej bo bardzo fajnie wspominam ten klub. 

5. W latach wcześniejszych grała 
Pani  z klubami zagranicznymi takimi 

jak Szwajcaria czy Grecja. Jak ocenia 
Pani te dwa kluby i z jakimi doświad-
czeniami może się Pani z nami po-
dzielić odnośnie tamtego okresu?
H.H Kiedy zaczynałam grać w Szwajcarii 

miałam 21 lat. To chyba wtedy rozpoczęła 
się moja pierwsza gra w klubie zagranicz-
nym. Wydaje mi się, że porównywalnie był to 
poziom podobny do Czeskiego. W tamtym 
okresie graliśmy w lidze mistrzów ale teraz 
z perspektywy czasu widzę, ze ta liga była 
naprawdę bardzo słaba . Myślę, że to było 
naprawdę dobre doświadczenie w pierw-
szym roku. Później rzeczywiście była Grecja 
ale cały czas uważam że zdecydowanie naj-
więcej uczyłam się w Polsce. 

6. W październiku rozpoczyna się 
kolejny sezon w nowym klubie z no-
wym zespołem. Jaki ma Pani sposób 
na dobrą i skuteczną integrację z ze-
społem?
H.H Chyba nie ma takiego sposobu. Sta-

ram się być normalna, bo to chyba najlepiej 
wpływa na cały zespół jeśli jesteśmy sobą. 

7. Jak ocenia Pani skład drużyny 
MKS Tauron Dąbrowa Górnicza
H.H Skład trochę się teraz zmienił. Cięż-

ko jest mi porównać bo takie zmiany ob-
serwujemy też w innych klubach . Myślę, że 

zespół skompletowany jest naprawdę fajnie 
chociaż nie wiem czy będziemy na szczycie 
czy w środku ale wiem, że na pewno przed 
nami dużo ciężkiej pracy i może być na-
prawdę dobrze.

8. Kolejny sezon to z pewnością 
nowe wyzwania . Jakie cele i po-
stanowienia wyznaczyła sobie Pani 
w tym sezonie ?
H.H Najważniejsze to z pewnością to, że-

bym była zdrowa przez cały sezon. Chcę też 
pokazać się z jak najlepszej strony tak jak to 
starałam się robić dotychczas. 

9. Wiemy, że ma Pani za sobą 
wiele ciekawych i interesujących 
przeżyć z boiska sportowego ale 
czy na koniec mogłaby Pani opo-
wiedzieć nam swój najlepszy mecz 
który najlepiej Pani wspomina i dla-
czego ?
H.H Bardzo ważnym meczem był dla 

mnie ten kiedy razem z Bielskiem graliśmy 
o Mistrzostwo Polski. Być może dlatego, że 
reprezentacja Czech nigdy nie osiągnie ta-
kich wyników jak reprezentacja Polski

Dziękuję O.J.
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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.

Ponadto nasza firma często uczestniczy w zorganizowanych akcjach pomocy poszczególnym placówkom sfery budżeto-
wej. 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
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

Od roku 2015
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót 

Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik
wspiera drużynę kobiet w siatkówkę – Gryf Szczecinek
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