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Słowo Wstępu

 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.

      Dawid Szydlik
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JL Maskiner

Koparki próżniowe serii FX
to wydajne i bardzo funkcjonalne urządzenie znajdujące 

zastosowanie w różnych dziedzinach życia . Między innymi 
doskonale nadaje się do czyszczenie studni i kratek ściekowych, 
udrażniania kanalizacji, kopania otworów pod słupki i znaki 
lub usuwania wody deszczowej czy zanieczyszczeń z placów 
budowy, dróg, trawników i innych terenów a także do 
bezpiecznego odkrywania istniejącej instalacji podziemnej. 
W branży wiertniczej doskonale sprawdza się przy usuwanie 
odpadów oraz płuczki wiertniczej po wykonanym przewiercie.

Potencjalni użytkownicy urządzeń FX to firmy drogowe, 
przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, firmy zajmujące się 
zagospodarowywaniem terenów, operatorzy i wykonawcy 
infrastruktury podziemnej, firmy obsługujące kolej, lotniska, pola 
golfowe, właściciele gospodarstw rolnych oraz  wypożyczalnie 
sprzętu.

W skład serii koparek próżniowych wchodzą koparki: FX20, 
FX25, FX30, FX50 

i FX65 o różnej mocy, pojemności zbiorników na urobek, 
efektywności ssania oraz różnym ciśnieniu wody.
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JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
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

Zdjęcia koparki próżniowej FX50 opublikowano za zgodą firmy
M-DRILL PARTNER

Milęcin 37,
05-840 Brwinów, 
tel.: 602256239
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Postępujące zmiany klimatyczne 
skutkują zwiększeniem liczby dni 
deszczowych w roku oraz częstszym 
występowaniem ekstremalnych opadów. 
Ponadto w miastach zwiększa się 
powierzchnia zajmowana przez zlewnie 
zurbanizowane - zlewnia zurbanizowana 
to zlewnia, w której udział powierzchni 
nieprzepuszczalnychjest większy od 5 %. 
Powierzchnie nieprzepuszczalne obejmują 
drogi, chodniki, parkingi i dachy budynków.
Mniejsza powierzchnia terenów zielonych 
w zlewniach zurbanizowanych wpływa na 
zmniejszanie się ich naturalnych możliwości 
retencyjnychorazzmniejsza wsiąkanie wód 
deszczowych. Wody deszczowe z terenów, 
na których uprzednio wsiąkały do gruntu, 
muszą być odprowadzanedo kanalizacji 
deszczowej w krótkim czasie.W terenach 
zurbanizowanych konieczne jest jak 
najszybsze odprowadzenie wód opadowych 
ze względu na utrudnienia w komunikacji 
kołowej i pieszej oraz na niszczące 
oddziaływanie wody na zabudowę 
i nawierzchnię ulic.

Coraz częściej dochodzi do 
sytuacji gdy system kanalizacji nie jest 
w stanie odprowadzić całej ilości wody 
deszczowej. Jest to związane ze zbyt 
małą przepustowością starych kanałów 
zaprojektowanych na mniejsze wartości 
spływu wód opadowych. Również 
w nowych sieciach kanalizacyjnych średnice 
kanałów ze względów technicznych 
i ekonomicznych są tak dobrane, że nie są 
w stanie odprowadzić całej ilości deszczówki 
w razie wystąpienia opadów ekstremalnych. 
Prowadzi to do występowania lokalnych 
powodzi, które w terenach zurbanizowanych 
są szczególnie uciążliwe ze względu na 

dużą gęstość zaludnienia oraz koncentrację 
obiektów budowlanych, infrastrukturalnych 
i gospodarczych.

Rozwiązanie tego problemu stanowią 
zbiorniki retencyjne, które mogą być 
stosowane do modernizowania istniejących 
systemów kanalizacyjnych jak również 
w systemach nowoprojektowanych. 
Zbiorniki retencyjne pozwalają na czasowe 
przetrzymanie nadmiaru wód deszczowych 
oraz stopniowe ich odprowadzanie do sieci 
lub odbiorników. Ich głównym zadaniem 
jest zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych 
przez przeciążeniem hydraulicznym, 
oraz ochrona wód odbiornika przed 
nadmiernym zanieczyszczeniem. 
Pozwalają na podłączenie nowych zlewni 
do istniejącej sieci bez konieczności jej 
rozbudowy. Stosowane są również jako 
obiekty uśredniające dopływ ścieków do 
oczyszczalni, oraz do przetrzymania wody 
deszczowej na posesji i stopniowego 
jej odprowadzania do sieci kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z przyznanym przez 
administratora sieci limitem zrzutu ścieków. 
Ze względu na wiele zalet, bardzo często 
przez inwestorów stosowane są zbiorniki 
retencyjne wykonane z tworzyw sztucznych. 
Jednym z głównych producentów takich 
zbiorników na rynku polskim jest firma 
Kaczmarek Malewo Sp.J. Zbiorniki DIAMIR 
produkowane są na bazie rur PEHDK2-Kan 
XXL o ściance strukturalnej. Oferta obejmuje 
zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych 
od 800 do 3000 mm i dowolnych 
pojemnościach dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb zamawiającego. 
Zbiorniki oferowane są w sztywnościach 
obwodowych od SN2 do SN32 (wg PN-EN 
ISO 9969), co daje możliwość dostosowania 

konstrukcji zbiornika do warunków 
gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu. 
Do głównych zalet zbiorników DIAMIR 
należą:

- szczelność,
- długookresowa trwałość,
- całkowita odporność na korozję,
- szeroki zakres odporności chemicznej,
- pełna odporność na promieniowanie 

UV,
- niewielki ciężar,
- łatwy i szybki montaż,
- możliwość posadowienia także 

w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
- możliwość zastosowania w pasie 

drogowym i pod parkingami.
Oprócz funkcji retencji wód deszczowych 

zbiorniki znajdują zastosowanie również do 
magazynowania wody pitnej, technicznej 
i przeciwpożarowej, ścieków sanitarnych 
i przemysłowych czy płynnych substancji 
chemicznych. Zbiorniki dostarczane są 
do klienta w całości lub w elementach 
przeznaczonych do montażu na placu 
budowy,o długościach wynikających 
z ograniczeń transportowych.Wyposażone 
są w kominy rewizyjne oraz króćce 
podłączeniowe wykonane zgodnie 
z wytycznymi przekazanymi przez 
zamawiającego. Istnieje również możliwość 
wyposażenia zbiornika w uchwyty, 
podstawy montażowe oraz gniazda do 
mocowania osprzętu, takiego jak sondy 
pomiaru poziomu cieczy, pompy czy 
inna armatura. Wysoka jakość wykonania 
gwarantuje długoletnią, bezproblemową 
eksploatację zbiornika.

Bogdan Majka Kaczmarek Malewo Sp.J.

ZBIORNIKI
RETENCYJNE

- sposób na nadmiar deszczówki
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TEKS Materiały Budowlane
Kaczmarek Tatara S.J.
ul. Rzemieślnicza 1
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 50 68

Z nami jesienne ulewy
to nie problem!

K2-KAN XXL
KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

MALEWO 1, 63-800 GOSTYŃ / WIELKOPOLSKA / POLSKA
TELEFON. +48 65 575 86 00 / FAX. +48 65 572 35 30 

EMAIL: SEKRETARIAT@KACZMAREK2.PL
WWW.KACZMAREK2.PL
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„Relacja z budowy gazociągu w/c 
DN1000 MOP 8,4MPa relacji Lwówek – 
Odolanów” etap II – po 12 miesiącach pracy. 

Zarządzanie polskim rodzinnym przed-
siębiorstwem, w dziedzinie sanitarno-
-budowlanej, jest nie lada wyzwaniem. 
W ostatnich latach firmy z branży szczegól-
nie odczuły niestabilne otoczenie zewnętrz-
ne czy nieprzystosowane do potrzeb rynku 
prawo zamówień publicznych (UZP). Poza 
tym falowe i cykliczne zmiany popytu, zwią-
zane z realizacją unijnych funduszy infra-
strukturalnych, uciążliwe procedury biuro-
kratyczne, a w ostatnim czasie dynamiczna 
sytuacja na rynku pracy także nie sprzyjały 
rozwojowi firm. Jednakże w sektorze ga-
zowniczym, po latach zamrożenia inwesty-
cji, mamy do czynienia z wyraźnym odwró-
ceniem się trendów. W ramach programu 
inwestycyjnego 2018-2027 GAZ-SYSTEM 
planuje wybudować ponad 2000 km no-
wych gazociągów w zachodniej, południo-
wej i wschodniej części Polski. Dla polskich 
firm, które planują wypróbować swoich sił 
na rynku gazowniczym przy realizacji ga-
zociągów dużych średnic i ciśnień, może 
to być ogromna szansa. Pracy dla polskich 
specjalistycznych firm jest i będzie bardzo 
dużo. Jednakże należy dobrze zaplanować 
i zorganizować działania oraz zapewnić od-
powiednie zasoby, aby sprostać wymogom 
Inwestora. 

Realizacja przez JT S.A. strategicznej 
inwestycji OGP Gaz-Systemu S.A. „Budowa 
gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4MPa relacji 
Lwówek – Odolanów” etap II odcinek 54 km, 
jest przykładem adaptacji organizacji do no-
wych warunków inwestycyjnych.

„Spośród wykonawców, z którymi pod 
koniec 2016 roku Gaz-System zawarł umowy 
na realizację równoległych kontraktów, JT 
S.A. jako pierwsza firma w Polsce, osiągnęła 
I kamień milowy, oznaczający formalne roz-
poczęcie budowy, jako pierwsza rozpoczęła 
prace spawalnicze...” , a pod koniec roku jako 

pierwsza zakończyła prace spawalnicze oraz 
rozpoczęła serię specjalistycznych prób 
i testów, potwierdzających wytrzymałość 
i szczelność połączeń spawanych. Co nale-
ży podkreślić, dopiero po 3 miesiącach od 
podpisania umowy osiągnęliśmy pierwszy 
kamień milowy. Po 5 miesiącach rozpoczęli-
śmy prace spawalnicze, natomiast po 7 mie-
siącach rozpoczęliśmy układkę gazociągu 
DN 1000.

Przygotowania do budowy gazociągów 
przesyłowych

Mając świadomość, że realizacja tego 
zadania będzie pionierskim wyzwaniem, 
należy przygotować kompetentny i do-
świadczony zespół (już na początku realiza-
cji kontraktu okazało się, że konieczne jest 

BUDOWA
GAZOCIĄGU
P O  1 2  M I E S I Ą C A C H  P R A C
Marcin Tadeusiak PREZES ZARZĄDU JT S.A.
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zaangażowanie dwukrotnie większej liczby 
osób do nadzoru, niż wskazywały wytyczne 
SIWZ Zamawiającego) oraz być gotowym 
na dodatkowe (nieprzewidziane) inwestycje 
w sprzęt i technologie. 

Należy podkreślić, że doświadczenia 
i umiejętności personelu Spółki z budowy 
gazociągów o niższych średnicach z lat ubie-
głych okazały się niewystarczające. Z uwagi 
na ciężar (pojedyncza rura waży ok. 9 ton) 
oraz parametry rury DN 1000 wymagana 
jest zwiększona ilość nakładów podczas 
prac tymczasowych, przygotowawczych 
oraz wykonywaniu spoin montażowych 
(dłuższe czasy operacyjne i międzyopera-
cyjne). Odpowiednie planowanie zadań we-
dług wypracowanych standardów, pozwo-
liło na prawidłowe zarządzanie zasobami 

ludzkimi i efektywne wykorzystanie czasu 
pracy. Obecnie zatrudniamy 4-5 krotnie 
więcej inżynierów spawalników z certyfika-
tem kompetencji IWE. Poza tym kształcimy 
inżynierów i specjalistów ds. jakości, co bez-
pośrednio przełożyło się na efektywność, 
a także na bezpieczeństwo pracy.

W chwili szczytu na budowie pracowało 
ponad 400 osób, ok. 200 jednostek sprzęto-
wych, w tym dwie całkowicie wyposażone 
czołówki spawalnicze (uzbrojone w 24 au-
tomaty spawalnicze) oraz dwie grupy mon-
tażowo-układkowe. Po roku działalności, 
zmianach zarówno w metodzie organizacji 
pracy i uzupełniających inwestycjach po-
wstał jeden z największych w Polsce poten-
cjałów wykonawczych. 

Specyfiką inwestycji  jest rygorystycz-
na umowa, narzucony bezwarunkowo na 
Wykonawcę tryb całkowitej odpowiedzial-
ności za bezpieczeństwo oraz pełne po-
wodzenie realizacji Kontraktu. Notoryczne 
kontrole dopuszczeniowe, wprowadzające 
i realizacyjne, dziesiątki procedur i instrukcji 
- wszystko to pod wyraźną presją czasu, sta-
nowiącą potężną przeszkodę realizacyjną. 
Każda czynność musi być formalnie zgło-
szona i zatwierdzona. Wymogi Kontraktu są 
w tym aspekcie bezwzględne. W przypadku 
nie wywiązania się lub niewłaściwego wy-
wiązania się z realizowanej umowy, istnieje 
ryzyko zapłaty kar umownych lub odszko-
dowania, a także ryzyko okresowego wyklu-
czenia z przetargów publicznych.

Z uwagi na wymagania Inwestora, żąda-
nia w kwestiach formalnych i prawnych oraz 
z bardzo szczegółowym procesem rozlicza-
nia, należy z dużą ostrożnością planować 
przyszłą sprzedaż. Aby utrzymać płynność 
finansową, firmy muszą wykazywać się dużą 
elastycznością oraz dysponować odpowied-
nim dostępem do finansowania, co również 
jest jednym z wymogów SIWZ.

Spawalnictwo2

Wysokie wymagania Gaz-Systemu S.A., 
stały nacisk na bezpieczeństwo wytwa-
rzanych usług i produktów, a potem ich 
eksploatacji, zmieniły nie tylko metody wy-
konywania złączy spawanych, ale także spo-
sób budowania gazociągów przesyłowych 
w Polsce. Zastosowanie stali L485M, zanie-
chanie spawania elektrodami celulozowymi 
na rzecz spawania drutem litym (przeto-
py) oraz wypełnienie drutem proszkowym 
w sposób zmechanizowany, pozwoliły na 
uzyskanie wyższych udarności w niższych 
temperaturach. W konsekwencji poprawiły 
się parametry eksploatacyjne rurociągów, 
wydłużając jego żywotność. 

Gaz-System stworzył własne zalecenia 
w celu poprawiania jakości złączy spawanych 
na strategicznych rurociągach przesyłowych. 
W wytycznych znajdziemy wyżej wymienio-
ne normy oraz dodatkowe wymagania:

• Wymagania formalne do spełnie-
nia przez wykonawców – każdy wykonaw-
ca musi posiadać wdrożony system zarzą-
dzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001, 
system w zakresie spawalnictwa wg normy 
PN-EN ISO 3834-2 oraz musi posiadać labo-
ratorium badań niszczących i nieniszczą-
cych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

• Wymagania dotyczące używa-
nych materiałów podstawowych, jak i do-
datkowych – materiały powinny posiadać 
świadectwo odbioru 3.2 wg normy PN-EN 
ISO 10204.

• Wymagania dotyczące prowadze-
nia prac spawalniczych – prace spawalnicze 
można prowadzić w zakresie przetopu me-
todą spawania TIG (141), MAG (135), w za-
kresie wypełnienia wszystkimi metodami, 
poza elektrodą celulozową.

• Wymagania dotyczące persone-
lu nadzorującego prace, jak i spawaczy i/
lub operatorów – za prace na gazociągach 
odpowiada nadzór spawalniczy w postaci 
inżyniera spawalnika zgodnie z normą PN-
EN ISO 14731, posiadającego aktualny cer-
tyfikat kompetencji; spawacze i operatorzy 
muszą posiadać aktualne certyfikaty zgod-
ne ze stosownymi normami.

• Wymagania sprzętowe – sprzęt 
spawający musi posiadać aktualne badania 
kalibracji parametrów spawania.

JT S.A. koncentruje swoją aktywność 
na rynku usług gazowniczych i technologii 
spawalniczych, na którym posiada kompe-
tencje i przewagę konkurencyjną. Niemniej 
jednak realizacja gazociągów przesyłowych 
DN 1000 jest przełomowa i wymusiła doko-
nanie szeregu kolejnych zmian w organiza-
cji oraz nowych zakupów inwestycyjnych. 

Obecnie spółka konkuruje z dużymi 
przedsiębiorstwami konstrukcyjno-bu-
dowlanymi spoza branży gazowniczej, nie 
posiadającymi własnego potencjału wyko-
nawczego. Przedsiębiorstwa te, aby uzyskać 
wymagane kwalifikacje, muszą korzystać 
z użyczonych zasobów firm specjalistycz-
nych polskich lub zagranicznych.

Intencją autora tekstu jest zachęcenie 
polskich podmiotów do przemyślanego 
i dobrze przygotowanego udziału w reali-
zacji programu inwestycyjnego 2018-2027 
GAZ-SYSTEMU.

Marcin Tadeusiak
PREZES ZARZĄDU JT S.A.

1) „Budowa gazociągu relacji Lwówek-Odolanów na półmetku” – 

M.Tadeusiak, Przegląd Gazowniczy nr 3 (55)

2)  „Nowoczesne gazownictwo”-  M.Tadeusiak, Inspektor 4/2017
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Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach, 
w których coraz większą uwagę zwraca 
się na problemy związane z ochroną 
i przetwarzaniem danych osobowych, 
a same dane (a w tym dane osobowe) 
są cenne dla rożnych osób, podmiotów 
i instytucji w celu realizowania ich słusznych 
lub nie interesów. Jest to trend, dla którego 
nie widać obecnie alternatywy i o ile 
jeszcze kilkanaście lat temu problem ten 
nie leżał w gestii zainteresowania polskiego 
ustawodawcy o tyle sytuacja ulegała 
zmianie od dnia 29 sierpnia 1997 roku, 
kiedy to została uchwalona pierwsza polska 
ustawa o ochronie danych osobowych, 
dokonująca w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 
31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 355, z późn. 
zm.). 

Obecnie stoimy przed rewolucją także 
i w tym zakresie albowiem od maja 2016 roku 
obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), którego przepisy będą miały 
zastosowanie począwszy od 25 maja 2018 
roku wprowadzając nowy model m.in. 
w zakresie przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. 

Prawie wszyscy, co do zasady, jesteśmy 
zgodni, iż dane osobowe winny zostać 
objęte ochroną, ich przetwarzanie winno 
spełniać wysokie standardy, a osoby, 
których dotyczą powinny mieć możliwość 
wpływu na te procesy czy też prawo do 
„bycia zapomnianym”. Nie powinny zdarzać 
się sytuacje, o których od czasu do czasu 
informują media, iż dokumenty obejmujące 
m.in. dane osobowe zostały odnalezione 
np. w pojemnikach na odpady. Także 
„handel” bazami danych obejmujących 
dane klientów winien zostać ucywilizowany. 
Jednakże jak wskazuję poniżej nadmierna 
gorliwość w zakresie swoiście pojmowanej 
ochrony danych osobowych może być 
w skrajnych przypadkach co najmniej 
tak samo groźna jak nieprzestrzeganie 
przepisów lub brak gwarancji tej ochrony. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą za dane 
osobowe uważa się wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
Osobą możliwą do zidentyfikowania 
jest osoba, której tożsamość można 
określić bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności przez powołanie się na 
numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka 
specyficznych czynników określających jej 
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, 
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 
Informacji nie uważa się za umożliwiającą 
określenie tożsamości osoby, jeżeli 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, 
czasu lub działań.

Dane osobowe można podzielić na 
„zwykłe” oraz tzw. dane „wrażliwe” tj. dane 

ujawniające pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, 
jak również dane o stanie zdrowia, 
kodzie genetycznym, nałogach lub życiu 
seksualnym oraz dane dotyczących 
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów 
karnych, a także innych orzeczeń 
wydanych w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym. Przyjmuje się, iż 
kryterium wyróżnienia powyższych danych 
stanowi to, że dotyczą one bezpośrednio 
sfer należących do prywatności czy nawet 
intymności osoby fizycznej.

Zakaz przetwarzania danych 
„wrażliwych” oraz warunki takiego 
przetwarzania ustalone zostały w art. 27 
wskazanej wyżej ustawy o ochronie danych 
osobowych w brzmieniu:

 
1. Zabrania się przetwarzania danych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, 
jak również danych o stanie zdrowia, 
kodzie genetycznym, nałogach lub życiu 
seksualnym oraz danych dotyczących 
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów 
karnych, a także innych orzeczeń 
wydanych w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym.

2. Przetwarzanie danych, o których 
mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, 
jeżeli: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi 
na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi 
o usunięcie dotyczących jej danych;

DANE WRAŻLIWE
W PROCESACH SĄDOWYCH
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2) przepis szczególny innej ustawy 
zezwala na przetwarzanie takich danych bez 
zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza 
pełne gwarancje ich ochrony; 

3) przetwarzanie takich danych jest 
niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, 
gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest 
fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia 
zgody, do czasu ustanowienia opiekuna 
prawnego lub kuratora;

4) jest to niezbędne do wykonania 
statutowych zadań kościołów i innych 
związków wyznaniowych, stowarzyszeń, 
fundacji lub innych niezarobkowych 
organizacji lub instytucji o celach 
politycznych, naukowych, religijnych, 
filozoficznych lub związkowych, pod 
warunkiem, że przetwarzanie danych 
dotyczy wyłącznie członków tych organizacji 
lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi 
stałe kontakty w związku z ich działalnością 
i zapewnione są pełne gwarancje ochrony 
przetwarzanych danych;

5) przetwarzanie dotyczy danych, które 
są niezbędne do dochodzenia praw przed 
sądem; 

6) przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania zadań administratora 
danych odnoszących się do zatrudnienia 
pracowników i innych osób, a zakres 
przetwarzanych danych jest określony 
w ustawie;

7) przetwarzanie jest prowadzone 
w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 
usług medycznych lub leczenia pacjentów 
przez osoby trudniące się zawodowo 
leczeniem lub świadczeniem innych usług 
medycznych, zarządzania udzielaniem 
usług medycznych i są stworzone pełne 
gwarancje ochrony danych osobowych; 

8)przetwarzanie dotyczy danych, które 
zostały podane do wiadomości publicznej 
przez osobę, której dane dotyczą;

9) jest to niezbędne do prowadzenia 

badań naukowych, w tym do przygotowania 
rozprawy wymaganej do uzyskania 
dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub 
stopnia naukowego; publikowanie wyników 
badań naukowych nie może następować 
w sposób umożliwiający identyfikację osób, 
których dane zostały przetworzone; 

10) przetwarzanie danych jest 
prowadzone przez stronę w celu realizacji 
praw i obowiązków wynikających 
z orzeczenia wydanego w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym.

O ile do wymogów związanych z szeroko 
rozumianym przetwarzaniem „zwykłych” 
danych osobowych, jak wynika z praktyki 
niżej podpisanego, uczestnicy obrotu oraz 
organy Państwa przywykły, o tyle kwestie 
dopuszczalności przetwarzania danych 
osobowych „wrażliwych” w praktyce budzą 
więcej wątpliwości, zaś asekuracyjna 
i nieprawidłowa praktyka przedstawicieli 
Państwa może prowadzić do naruszenia 
praw i gwarancji procesowych.

Kilkukrotnie (gdzie i kiedy to było, 
nie jest istotnym dla przedstawianej 
kwestii), bowiem niżej podpisany spotkał 
się z sytuacjami gdy np. w toku rozprawy 
uchylone zostało pytanie zadane przez 
stronę dotyczące np. chorób czy karalności 
z uzasadnieniem, iż dotyczy ono cyt. „danych 
wrażliwych”. W każdym z takich przypadków 
uchyleniu pytania nie towarzyszyło inne 
wyjaśnienie poza przyjmowanym a priori 
zakazem przetwarzania danych wrażliwych. 

Tymczasem jak się wydaje taki modus 
operandi przyjmowany niekiedy przez 
organy publiczne nie jest prawidłowy, 
albowiem nie znajduje uzasadnienia 
w obowiązującym stanie prawnym.

Zgodnie, bowiem z cytowany wyżej 
art. 27 ww. ustawy o ochronie danych 

osobowych przetwarzanie danych 
„wrażliwych” jest dopuszczalne, jeżeli 
przetwarzanie dotyczy danych, które są 
niezbędne do dochodzenia praw przed 
sądem.

Jak wyraźnie widać, powoływanie się na 
zakaz przetwarzania danych wrażliwych, nie 
może zatem być przeszkodą do dochodzenia 
praw przez uprawnione osoby, a następnie 
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 
Powyższe dotyczy i znajduje zastosowanie 
zarówno do działań wszystkich stron 
procesowych dochodzących zarówno 
praw publicznych jak i prywatnych (co 
odnosi się również do reprezentujących 
strony pełnomocników czy obrońców) jak 
i organu sądowego. Koniecznie zaś należy 
uściślić, iż uprawnienie do przetwarzania 
tychże danych osobowych dotyczy danych 
wszystkich osób (a nie tylko stron czy 
uczestników postępowań sądowych), zaś 
przesłanką warunkująca owo przetwarzanie 
jest  jego niezbędność do dochodzenia praw 
i jedynie brak tej przesłanki może skutkować 
niedopuszczalnością przetwarzania 
danych i ewentualnym uchyleniem pytania 
dotyczącego takich danych, a nie sam 
charakter danych których dotyczy pytanie.

Stąd wskazania wymaga, iż przytoczona 
wyżej praktyka (na szczęście nie 
powszechna) nie jest prawidłowa i nie 
znajduje uzasadnienia w obowiązującym 
prawie, a w zasadzie może zostać uznana 
za naruszenie prawa procesowego stron 
i uczestników. Chyba, że wynika ona ze 
swoistego „skrótu myślowego” organów 
procesowych, ale nawet w takim przypadku 
i opisanej wyżej formie pozostaje z punktu 
widzenia przepisów prawa i gwarancji 
procesowych stron postępowania (np. 
obywateli) nie do zaakceptowania.

r.pr. Paweł Swoboda
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W dniach 13-14 stycznia br. odbyła 
się pierwsza w Polsce wystawa ptaków 
europejskich zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Hodowców Awifauny 
Europejskiej– AVES oraz Miejski Dom Kultury 
w Mikołowie. Osiemnastu hodowców 
wystawiło ponad sto ptaków. Ilość ta, może 
nie wydawać się imponująca, aczkolwiek 
wydarzenie zgromadziło sporo wielbicieli 
i hodowców, również spoza granic kraju. To 
naprawdę dobry start.

 Wydarzenie miało miejsce w jasnej 
i przestronnej sali Miejskiego Domu Kultury 
w Mikołowie. Aby uatrakcyjnić wystawę, 
sala i regały zostały ozdobione gałęziami 
świerkowymi i dużymi szyszkami, co 
dodało miłego leśnego klimatu. W klatkach 
wystawowych można było podziwiać 
ubarwione naturalnie i mutacyjnie ptaki. 
Wśród nich znalazły się: szczygły, gile, 
dzwońce, czyżyki europejskie, drozdy 
śpiewaki oraz bastardy po ptakach 
europejskich.  Pojawiły się również ptaki 
spoza areau europejskiego takie jak gile 
meksykańskie oraz czyżyki magellana. 
Dodatkową atrakcją była woliera ze 
swobodnie latającymi ptakami. 

Ptaki oceniał sędzia z Republiki Czeskiej- 
Pan Lubomir Vesely.

Klasyfikacja wystawców prezentuje się 
następująco:

1. Szczygieł (Carduelis Carduelis 
Mayor) o fenotypie naturalnym:

I miejsce : Leszek Marczyk, 90 pkt.
II miejsce: Andrzej Król, 90 pkt.
III miejsce: Henryk Kosiec, 90 pkt.
2. Szczygieł (Carduelis Carduelis 

Mayor) o fenotypie mutacyjnym:
I miejsce : Adam Koziołek, 91 pkt., 

mutacja Witkop.
II miejsce: Łukasz Kołodziej, 91 pkt., 

mutacja Witkop.
III miejsce: Adam Koziołek, 91 pkt., 

mutacja Witkop.
3. Czyż zwyczajny (Carduelis Spinus) 

o fenotypie naturalnym:
I miejsce : Leszek Marczyk, 89 pkt.

PIERWSZA 
W Y S TAWA 
P T A K Ó W 
EUROPEJSKICH
PSHAE - AVES
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4. Czyż zwyczajny (Carduelis Spinus) o fenotypie mutacyjnym:
I miejsce : Wojciech Lech, 90 pkt., mutacja Brązowo- pastelowa.
II miejsce: Wojciech Lech, 89 pkt., mutacja Brązowo- pastelowa.
III miejsce: Adam Koziołek, 89 pkt., mutacja Izabellowa.
5. Drozd śpiewak (Turdus Philomelos) o fenotypie 

mutacyjnym:
I miejsce : Adam Sadłoń, 91 pkt., mutacja Brązowa.
II miejsce: Adam Sadłoń, 89 pkt., mutacja Brązowa.
III miejsce: Adam Sadłoń, 87 pkt., mutacja Brązowa.
6. Dzwoniec zwyczajny (Carduelis Chloris) o fenotypie 

mutacyjnym:
I miejsce : Henryk Kosiec, 92 pkt., mutacja Agatowa.
II miejsce: Henryk Kosiec, 91 pkt., mutacja Izabellowa.
III miejsce: Henryk Kosiec, 90 pkt., mutacja Izabellowa.
7. Gil zwyczajny (Pyrrhula Pyrrhula) o fenotypie naturalnym:
I miejsce : Tomasz Gandyk, 88 pkt.
II miejsce: Tomasz Gandyk, 88 pkt.
8. Gil zwyczajny (Pyrrhula Pyrrhula) o fenotypie mutacyjnym:
I miejsce : Andrzej Król, 91 pkt., mutacja żółta.
II miejsce: Andrzej Król, 90 pkt., mutacja żółta.
III miejsce: Andrzej Król, 89 pkt., mutacja żółta.
9. Hybryda ptaka europejskiego x kanarek:
I miejsce : Leszek Marczyk, 91 pkt., połączenie Kulczyk zwyczajny 

x kanarek.
II miejsce: Leszek Marczyk, 91 pkt., połączenie Czyż zwyczajny x 

kanarek.
III miejsce: Henryk Kosiec, 89 pkt., połączenie Szczygieł zwyczajny 

x kanarek.
10. Hybrydy międzygatunkowe:
I miejsce : Leszek Marczyk, 92 pkt., połączenie Czyż Magellana x 

Czyż czerwony.
II miejsce: Leszek Marczyk, 89 pkt., połączenie Czyż Magellana x 

Czyż zwyczajny.
III miejsce: Leszek Marczyk, 87 pkt., połączenie Gil meksykański 

x Makolągwa.
11. Egzotyka:
I miejsce : Wiesław Grabowski, 90 pkt., gatunek Czyż Magellana.
II miejsce: Leszek Marczyk, 90 pkt., gatunek Czyż Magellana.
III miejsce: Wiesław Grabowski, 89 pkt., gatunek Czyż Magellana.

12. Klasa pokazowa:
I miejsce : Rafał Michalski, 92 pkt., gatunek Czyż zwyczajny 

mutacji Brązowo- pastelowej.
II miejsce: Rafał Michalski, 91 pkt., gatunek Czyż zwyczajny 

mutacji Agatowej.
III miejsce: Rafał Michalski, 91 pkt., gatunek Czyż zwyczajny 

mutacji Izabellowej.

Po zakończeniu konkursu wyróżniono trzy najlepsze ptaki 
wystawy, dla których została przewidziana nagroda w postaci 
voucherów, ufundowanych przed firmę „ Quiko”. Wyróżnionymi 
hodowcami są:

Henryk Kosiec – Dzwoniec zwyczajny - mutacji Agatowej,
Rafał Michalski – Czyż zwyczajny - mutacji Brązowo- pastelowej, 
Leszek Marczyk – Hybryda Czyż Magellan x Czyż czerwony.

Stowarzyszenie AVES po raz pierwszy wystąpiło w roli 
współorganizatora tego typu imprezy. Duża frekwencja, miłe słowa 
odwiedzających oraz liczne pochwały, w tym również ze strony 
sędziego, przerosły wszelkie oczekiwania. Te wszystkie pozytywne 
opinie sprawiły, że wystawa Stowarzyszenia AVES w przyszłym roku 
odbędzie się z jeszcze większym rozmachem.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować: 
- członkom stowarzyszenia, za wystawienie swoich ptaków oraz 

za pomoc w organizacji wystawy,
- Pani Izabeli Jakubowskiej – Paździorek, dyrektor MDK 

w Mikołowie, za udostępnienie sali pokazowej i pomoc w organizacji 
wystawy,

- Panu Lubomir Vesely, za rzetelne oceny ptaków,
- sponsorowi wydarzenia- firmie Quiko, 
- patronowi medialnemu „Nowa Exota”- za nagłośnienie 

medialne wydarzenia.
- patronowi medialnemu „Zakład Instalacji Sanitarnych 

i Robót Ogólnobudowlanych sp. z o.o.” – za nagłośnienie medialne 
wydarzenia

Tekst:
Adam Sadłoń

Rafał Michalski
Foto :

Rafał Michalski
Dominik Król
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W dniach 31 stycznia - 02 lutego 
2018r. w Rezydencji Prezydenta RP Zamek 
w Wiśle odbyła się trzecia edycja Konferencji 
Techniczno - Naukowej Energas 2018. 

Konferencja zorganizowana została 
przez Instytut Techniki Cieplnej Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 
przez Gascontrol Polska Sp. z o.o. W radzie 
naukowej Konferencji zasiadali Dziekan 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. 
inż. Andrzej Szlęk oraz Kierownik Zakładu 
Termodynamiki, Gospodarki Energetycznej 
i Chłodnictwa w Instytucie Techniki Cieplnej 
dr hab. inż. Wojciech Kostowski. 

Konferencja Energas 2018 odbyła się 
pod patronatem Gaz-System S.A., Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 
oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.  
Patronat medialny objęty został przez portal 
Cire.pl. 

Partnerami Konferencji Energas 
2018 były firmy branżowe takie jak: 
Anticor Sp. z o.o., Spetech Sp. z o.o., 
Shawcor Pipeline Products International 
BV Canusa-CPS/Dhatec, Arma-pol Sp. 
z o.o., Bright Biomethane B.V., ZRB Janicki 
S.C., Energodiagnostyka Sp. z o.o., T.D. 
Williamson Polska Sp. z o.o., NRI EURASIA Sp 
z o.o., FASTRA s.r.o. oraz Chart Ferox, a.s.

W ramach Konferencji omówionych 
zostało pięć głównych paneli tematycznych.  

Pierwszy z paneli związany był 
z alternatywnymi źródłami pozyskiwania 
gazu ziemnego. W panelu przedstawione 
zostały referaty związane z możliwością 
wprowadzania biometanu do systemu 
dystrybucji gazu ziemnego, produkcją 
biogazu w biogazowniach rolniczych, 
technologiami uzdatniania biogazu do 
jakości biometanu, zasadami rozliczeń 
w obszarze małego LNG, dostawami 
gazu skroplonego oraz sprężonego 

z wykorzystaniem mobilnych oraz 
stacjonarnych stacji regazyfikacji, 
nowoczesnymi urządzeniami w zakresie 
tankowania pojazdów gazem skroplonym 
LNG oraz z przedeksploatacyjnym 
wydobyciem metanu z pokładów węgla 
kamiennego. 

Drugi panel tematyczny dotyczył 
eksploatacji i budowy gazociągów. 
Wygłoszone zostały referaty związane 
z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem 
na gazociągach wysokiego ciśnienia, 
likwidacją nieszczelności na sieciach 
gazowych materiałami kompozytowymi, 
wykorzystaniem bezzałogowych statków 
latających do kontroli infrastruktury 
przesyłowej, problematyką ochrony 
przeciwkorozyjnej, problematyką izolacji 
połączeń spawanych, technologiami 
bezwykopowymi w gazownictwie oraz 
pracami hermetycznymi w gazownictwie. 

Trzeci panel tematyczny związany 
był z innowacjami w gazownictwie,  

ENERGAS 2018
III Konferencja Techniczno - Naukowa „Gazociągi wysokiego ciśnienia 

– nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia sieci gazowej

Krzysztof Górny, 
Gascontrol Polska



15

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik Sp.  z o.o. 

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

zaprezentowano w nim nowości z branży 
armatury gazowniczej, innowacyjne 
rozwiązania z zakresu uszczelnień, 
nowoczesne rozwiązania do transportu 
i przechowywania rur, nowe możliwości 
diagnostyczne rurociągów gazowych oraz 
przybliżono tematykę projektu INGA – 
Innowacyjne Gazownictwo. 

Czwarty panel tematyczny odbył się 
w formule dyskusji panelowej. Rozmowy 
dotyczyły „Dywersyfikacji dostaw gazu 
ziemnego w oparciu o źródła alternatywne 
(Projekt Baltic Pipe, LNG, biometan, gaz 
z odmetanowania kopalń). W panelu 
dyskusyjnym brali udział przedstawiciele 
zarówno firm strategicznych, wykonawczych 
jak i przedstawiciele świata nauki. Dzięki 
panelowi Uczestnicy Konferencji mogli 
uzyskać informacje na temat kierunków 
rozwoju branży gazowniczej, które są 
wspierane poprzez plany inwestycyjne 
największych firm strategicznych, będących 
spółkami skarbu Państwa.

Piąty, ostatni panel tematyczny, 
związany był z zagadnieniami 
energetycznego wykorzystania gazu 
ziemnego. W panelu tym przedstawiono 

referaty związane z możliwością produkcji 
energii elektrycznej przy procesie 
regazyfikacji LNG, zagospodarowaniem 
energii odpadowej na tłoczniach gazu 
ziemnego oraz z możliwością zastosowania 
układów ORC na tłoczniach gazu ziemnego.

W tym roku Konferencja również 
zgromadziła około  90 specjalistów 
związanych z inżynierią gazownictwa 
oraz szeroko rozumianą energetyką 
gazową. W Energas 2018 udział brali 
przedstawiciele Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A., Operatora 
Gazociągów Przesyłowych Gaz – System 
S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 
Izby Gospodarczej Gazownictwa,  Fiorentini 
Polska Sp.  z o.o., Technologie NDT Sp. 
z o.o, Arma-pol Sp. z o.o., Broen Oil&Gas Sp. 
z o., ZRB Janicki S.C, NRI EURASIA Sp z o.o., 
Shawcor Pipeline Products International 
BV Canusa-CPS/Dhatec, Spetech Sp. 
z o.o., T.D.Williamson Sp. z o.o., FASTRA 
s.r.o., Chart Ferox, a.s., Energodiagnostyka 
Sp. z o.o., Anticor Sp. z o.o., Gascontrol 
s.r.o., IDS-BUD S.A. oraz ČEPS, a.s. Wśród 
Uczestników Konferencji liczną grupę 
stanowili pracownicy oraz studenci 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Ideę zorganizowania III Konferencji 
Energas 2018 przedstawił w czasie jej 
otwarcia członek Zarządu Izby Gospodarczej 
Gazownictwa oraz prezes firmy Gascontrol 
Polska, Marcin Przywara. Zaznaczył, iż 
w ostatnich latach brakowało tego typu 
spotkań, na które zwróciliby uwagę 
jednocześnie przedstawiciele uczelni 
technicznych, inwestorzy, projektanci, 
wykonawcy oraz dostawcy urządzeń. 
Spotkania takie umożliwiają omówienie 
problemów związanych z profesjonalną 
i bezpieczną realizacją obiektów 
infrastruktury gazowej w tym gazociągów 
wysokiego ciśnienia, przy ciągle 
zmieniających się warunkach oraz coraz 
wyższych oczekiwaniach użytkowników. 

Oprócz wysłuchania referatów 
uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się 

z ekspozycjami firm krajowych 
i zagranicznych a także podzielić się 
uwagami i doświadczeniami podczas 
dyskusji toczonych zarówno na sali obrad 
jak również w kuluarach.  

Podobnie jak w latach poprzednich 
dla uczestników Konferencji przewidziano 
możliwość zwiedzenia odrestaurowanych 
wnętrz Narodowego Zespołu Zabytkowego 

– historycznej Rezydencji Prezydentów 
RP – Zameczku w Wiśle.

O potrzebie takich spotkań, związanych 
z tematyką inżynierii gazownictwa 
oraz energetyki gazowej, zrzeszających 
jednocześnie naukowców, inwestorów, 
projektantów, wykonawców oraz 
dostawców urządzeń, świadczyć może, 
jakże dla nas miła,  zgłaszana przez wielu 
Uczestników chęć przyjazdu za rok na 
kolejną edycję Konferencji ENERGAS.  

PATRONAT

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER WSPIERAJĄCY

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY
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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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PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

SIECI GAZOWE
WODOCIĄGOWE

PRZEWIERTY STEROWANE

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik 

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
I ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

ZBIGNIEW SZYDLIK Sp. z o. o.

ul. Laski 193, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-247-19-90     REGON 361547670

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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5 lutego w Krakowie, w Hotelu Leopolis, 
firma JL Maskiner w Polsce zorganizowała 
po raz dziesiąty seminarium branżowe, 
tzw. „Szkołę płuczkową”, poświęcone 
zagadnieniom związanym z prawidłowym 
przygotowaniem płuczki wiertniczej w 
zależności od rodzaju gruntu na którym 
prowadzone są przewierty, a także 
omówiono właściwości bentonitu i 
komponentów płuczkowych  firmy Baroid®

Jak co roku uczestniczyli w niej  
przedstawiciele branży wiertniczej tj. 
właściciele oraz kadra techniczna firm 
zajmujących się budową infrastruktury 
podziemnej. 

Konferencję otworzył przedstawiciel 
handlowy firmy pan Ireneusz Sas, który 
powitał licznie przybyłych gości i korzystając 
z okazji przedstawił nowego dyrektora 
zarządzającego firmy JLM Scandinavia AB, 
pana Petera Skooga.

Szkoła
płuczkowa

X seminarium branżowe firmy JL Maskiner w Polsce
Zgodnie z konwencją seminarium, 

zajęcia odbywały się równolegle w dwóch 
salach. 

W jednej prowadzone były prezentacje 
dla właścicieli firm, w drugiej natomiast 
trwały teoretyczne i praktyczne zajęcia dla 
operatorów wiertnic. 

W ramach warsztatów poruszono 
również tematy związane z prawidłową 
konserwacją żerdzi wiertniczych firmy 
Ditch Witch® a także  rozmawiano na 
temat  bezwykopowej metody wymiany 
rur metodą krakingu przy użyciu urządzeń 
firmy HammerHead®.

Bliźniacza konferencja odbyło się dwa 
dni później w Spale.

Organizatorzy już teraz zapraszają na 
przyszłoroczne seminaria. Z pewnością 
kolejny rok przyniesie nowości sprzętowe a 
także nowatorskie rozwiązania techniczne, 
tak więc przyszłoroczne spotkania będą 
doskonałą okazją do tego, by zaktualizować 
wiedzę i sprawdzić najnowszą ofertę firmy 
JL Maskiner. 
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ZDJĘCIA Z SEMINARIUM BRANŻOWEGO 2018 
JL MASKINER W POLSCE
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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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- Producenci samochodów odrobili lekcje” w obu przypadkach 
już dawno. Dostępne są zarówno nowe pojazdy elektryczne, jak 
i samochody z fabrycznie wmontowanymi instalacjami CNG. 
Wspólnym mianownikiem w obu przypadkach jest jednak brak 
infrastruktury Fakt, że łatwiej i taniej jest postawić słupek do ła-
dowania akumulatorów niż stację tankowania gazem ziemnym 
-mówi Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji. 

Niemal każdy producent nowych samochodów ma w swojej 
ofercie pojazdy napędzane CNG. Ich cena nie jest nadmiernie wy-
górowana i oscyluje na pułapie kwotowym zbliżonym do samo-
chodu z silnikiem wysokoprężnym. Dlaczego zatem rozwój stacji 
tankowania tego ekologicznego paliwa nie postępuje? - Dużą rolę 
w tym obszarze powinno odegrać Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo (PGNiG SA), które w rzeczywistości jest liderem rynku- 
mówi Bartłomiej Kamiński, dyrektor zarządzający porta lu cng.auto.
pl i prezes Fundacji Green Fuel. - Z moich obserwacji wynika, że 
głównym problemem jest brak konsekwencji w reali zacji programu 
rozwoju rynku paliw alternatywnych. Ponadto, zarówno zasady 
dostępności tych nieco ponad dwudziestu stacji tankowania, jak i 
sposób obsługi, pozostawiają wiele do życzenia. Zazwyczaj trzeba 
uzyskać pozwolenie na wjazd na teren zakładu, na którym stacje 
najczęściej są zlokalizowane, udać się do kasy ,,gdzieś tam”, czasem 
zapłacić gotówką - dodaje Bartłomiej Ka miński. 

To jednak nie wszystko. Niebezpieczne dla stabilności biznesu 
są obowiązujące w Polsce taryfy zużycia gazu, dedykowane głów-
nie takim odbiorcom, jak domostwa, fabryki itp. Stacja tankowa nia 
CNG wymaga innego podejścia, innego sposobu rozliczeń, ponieważ 
liczba sprzedanych m3 w danym okresie jest trudno przewidywalna. 

- Jeżeli zamówimy dostawę np. 100 m3 gazu na godzinę, płacąc 
abonament, ale okaże się, że mieliśmy sprzedaż, która znacznie 
przekroczyła ilość gazu zakontraktowanego, to zamiast cieszyć się 
osiągniętym zyskiem, czeka nas zapłacenie dosyć wysokich kar za 
przekroczenie ustalonego limitu - mówi Roman Kantorski. 

W Niemczech rynek tankowania CNG jest wysoko rozwinięty. 
Działa ponad tysiąc stacji tankowania, dostępnych 24 godziny na 
dobę. Inaczej rozwiązano również sposób rozliczeń dedykowany 
dla stacji tankowania, dzięki czemu wyeliminowano kary za sprze-
daż większej ilości gazu. W Polsce doszło do takiego kuriozum, że 
w niektórych punktach tankowania CNG zmniejszana jest moc 
sprężarek w obawie przekroczenia ilości zakontraktowanego pa liwa. 
- Dlatego w Polsce, przy obecnym stanie rzeczy, rację bytu mogą 
mieć stacje tankowania LNG (skroplonego gazu ziemnego), z którego 
„zrobiony” zostanie CNG, czyli sprężony gaz ziemny Patrząc ze strony 
technicznej, na stację przywożony jest w cy sternie gaz skroplony i 
tankowany do stacjonarnego zbiornika. Za pomocą instalacji trafia, 
już jako gaz sprężony, do zbiorników samochodów - wyjaśnia 
Bartłomiej Kamiński. 

Co zatem może poprawić kondycję tego sektora?  
W listopadzie 2013 roku wprowadzony został podatek akcy-
zowy od sprężonego gazu ziemnego (CNG), wykorzystywanego 
do celów napędowych. Wynosi on 32 grosze netto za 1 m3 gazu. 
W wyniku tej regulacji na stacjach paliw nastąpi! wzrost ceny CNG 
o 52 grosze brutto, ponieważ do ceny paliwa doliczony został po datek 
drogowy oraz VAT W efekcie, w Polsce mamy do czynienia z jednymi 
z najwyższych cen CNG w Europie, która obecnie wy nosi około 3,30 
zł za m3• Paliwo to jest tańsze nawet w Holandii, Niemczech czy we 
Włoszech, gdzie siła nabywcza ludności jest

o wiele wyższa niż w Polsce. Sytuacja ta dotyczy również skroplo-
nego gazu ziemnego (LNG).

Obecnie wpływy z tego tytułu do Skarbu Państwa kształtują 
się tylko na poziomie kilku milionów złotych rocznie. Jednocześnie 
stanowią poważne obciążenie dla podmiotów, które ze względów 

15 września 2017 Wiesław Janczyk, wiceminister 
finansów, za powiedział wprowadzenie zachęt 
podatkowych dla rozwiązań proekologicznych, 
w tym m.in. zerową stawkę akcyzy na CNG (sprężony 
gaz ziemny), zwolnienie z akcyzy oraz wyższą kwotę 
amortyzacji dla aut elektrycznych. Wiceminister 
przypomniał, że trwają prace nad projektem ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której 
gospodarzem jest Minister stwo Energii. Zaznaczył, że 
Ministerstwo Finansów ma bardzo istotny wkład w zapisy 
tej ustawy. Dotyczą one mechanizmów podatkowych 
w stymulowaniu rozwiązań proekologicznych.

O rozwoju rynku CNG/LNG, wykorzystywanych jako paliwo dla samochodów, mówi 
się w Polsce od kilkunastu lat. Przed rokiem 201 O PGNiG SA otworzyło 24 sztandarowe 
stacje tankowania, zlokalizowane głównie na terenie własnych obiektów. Mijają 
kolejne lata, a stacji nie przybywa. Czy Polska ma szansę na rozwój tego sektora, 
szczególnie teraz, gdy stawia się na rozwój rynku samochodów elektrycznych?

Czy sektor CNG/LNG 
ma szansę na rozwój? 
Marcin Budziewski 
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lnnomoto jest również dedykowane sektorowi CNG 
- CNG jest elementem istotnym dla tzw. motoryzacji 

ni skoemisyjnej. Szkoda, że rozumiany szeroko sektor 
związany z CNG/LNG nie zainteresował się programem 
badawczo -rozwojowym lnnomoto, którego Polska Izba 
Motoryza cji jest koordynatorem. Jednak nic straconego. 
ponieważ w 2018 roku rozpisany zostanie kolejny 
konkurs. 

W programie przewidziane jest miejsce zarówno 
dla na pędów alternatywnych, jak i związanej 
z nimi infrastruktury (zagadnienie nr li.Cl.). Celem 
jest wykonanie demonstra torów technologii 
innowacyjnych układów napędowych pojazdów 
samochodowych. wykorzystujących konwencjo nalne 
i niekonwencjonalne (w tym odnawialne) źródła ener gii 
oraz podzespołów związanych z tymi układami. w tym 
układów ładowania i magazynowania paliwa/energii. 
a także infrastruktury do tankowania/ładowania tego 
typu pojazdów, przystosowanych do zasilania: energią 
elektryczną. paliwami alternatywnymi oraz gazami 
nieenergetycznymi. 

Kolejny ważny punkt programu lnnomoto 
(zagadnienie nr 11.A.1. - pojazdy osobowe) to 
opracowanie innowacyj nych prototypów lekkich 
pojazdów osobowych o napędzie alternatywnym (np. 
elektrycznym - EV. hybrydowym - HEV, wodorowym - 
H2, sprężonym metanem - CNG, skroplonym metanem 
- LNG. propanem-butanem skroplonym - LPG itp.). 
przeznaczonych do użytkowania zwłaszcza w aglome-
racjach miejskich.

Roman Kantorski. prezes Polskiej Izby Motoryzacj
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wiąże się z koniecznością skorzystania z bardzo ograniczonej 
sieci punktów dozoru. Ponadto, procedura ta jest niezwykle 
kosztowna. - Według zebranych przez nas in formacji, koszt 
wszystkich badań wykonywanych przez TDT dla auta z 
czterema zbiornikami CNG w okresie dziesięciu lat wynosi aż 
3280 zł! Zawarte są tutaj trzykrotne badania „rewizja zbiorni-
ków CNG” oraz jedna próba ciśnieniowa. Dla porównania: koszt 
podobnych badań w Niemczech wynosi obecnie około 1100 zł 
(260 euro) -wskazuje Bartłomiej Kamiński. 

Niezbędne zatem jest wprowadzenie nowych rozwiązań 
praw nych, odpowiadających współczesnym standardom 
technicznym dla zbiorników CNG na mocy regulaminu R 110. 
Obecna często tliwość badań oraz koszty procedury ze strony 
TDT nie znajdują uzasadnienia w trosce o bezpieczeństwo 
użytkowników, a stano wią wyłącznie niepotrzebne obciążenie 
finansowe dla posiadaczy aut na gaz ziemny. Potrzebna jest 
również poprawa w dostęp ności punktów dokonujących 
badań. Obecnie użytkownicy aut CNG w celu przeprowadzenia 
badań przez Transportowy Dozór Techniczny nierzadko muszą 
pokonać nawet kilkaset kilometrów. 

Ze względu na wysokie ciśnienie paliwa CNG w instalacji 
gazo wej niezbędne jest stosowanie wysokociśnieniowych 
zbiorników w celu magazynowania sprężonego gazu ziemnego. 
Niestety, wiąże się to z wysoką masą całej instalacji gazowej. 
Zbiorniki, naj częściej wykonane ze stali, znacznie podwyższają 
masę pojazdu. Przekłada się to na zwiększenie masy całkowitej 
pojazdu, a przez to na zmniejszenie ładowności. Problem ten 
dotyczy zwłaszcza aut dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony. 

- Parlament Europejski wyszedł naprzeciw temu wyzwaniu, 
związanemu z ekologicznymi napędami, i obecnie pracuje nad 
zmianą dyrektywy 96/53 o masach i wymiarach. Przy homologa-
cji pojazdu możliwe byłoby odjęcie od masy całkowitej pojazdu 
masy instalacji przeznaczonej dla paliw alternatywnych. W 
doku mencie przewidziane jest wprowadzenie preferencji dla 
instalacji zasilania gazem ziemnym (CNG i LNG), wodorem, a 
także energią elektryczną- mówi Roman Kantorski. 

Samochody zasilane CNG spotykają się z ograniczeniem 
do stępności do parkingów podziemnych. W tym przypadku 
doko nywana jest nadinterpretacja prawa, gdyż paliwo CNG 
traktuje się niezasadnie jak paliwo LPG. W myśl obowiązujących 
prze pisów prawa budowlanego, podziemne garaże muszą 
posiadać wentylację umożliwiającą pozbycie się spalin, co 
pokrywa się z wymaganiami dotyczącymi gazu ziemnego. 

Zdaniem Bartłomieja Kamińskiego, wskazane jest 
ustalenie za sad parkowania aut zasilanych gazem w garażach 
podziemnych, z wyrażnym rozróżnieniem na auta zasilane CNG 
i LPG. Obecny brak doprecyzowania w tej dziedzinie powoduje 
nadinterpretację prawa i przerzucanie niepotrzebnych 
zakazów na paliwo CNG. 

Paliwa CNG i LNG zasługują w Polsce na wiele preferencji 
na tury prawnej i fiskalnej, które od dawna są powszechnie 
przyjętą praktyką w państwach Europy Zachodniej. W prosty 
sposób mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności 
polskiej gospodar ki oraz wzrostu zatrudnienia w innowacyjnym 
dziale transportu i sektora paliwowego. 

Wprowadzenie zmian pozwoliłoby na przywrócenie 
pozytyw nego wizerunku ekologicznych aut zasilanych 
gazem ziemnym w polskiej literze prawa. Niestety, obecnie 
obowiązujące przepi sy nie dość, że nie wspierają użytkowników 
pojazdów zasilanych metanem, to dodatkowo nakładają 
na nich nieuzasadnione re strykcje. Marcin Budziewski jest 
pracownikiem Polskiej Izby Motoryzacji.

ekologicznych do zasilania pojazdów wybrały gaz ziemny. Co 
więcej, obecna sytuacja stoi w sprzeczności z polityką zrówno 
ważonego transportu oraz promocją niskoemisyjnych paliw. 
Dla tego niezbędne jest obniżenie podatku akcyzowego co 
najmniej o połowę względem obecnych wartości. Warto 
w tym przypadku zastosować okres przejściowy, w którym 
wysokość podatku ak cyzowego narasta/aby wraz z rosnącym 
wolumenem sprzedaży tego paliwa. Pozwoliłoby to na 
ograniczenie w Polsce negatywne go oddziaływania akcyzy na 
rozwój rynku CNG i LNG.

Z zupełnie niezrozumiałych względów samodzielne 
tankowa nie paliwa CNG w Polsce jest zabronione. Czynność 
tę mogą wykonywać wyłącznie osoby, które przeszły specjalne 
przeszko lenie. Co ciekawe, na mocy obecnie obowiązujących 
regulacji dozwolone jest samodzielne tankowanie gazu 
propan-butan (LPG), a jest to o wiele bardziej niebezpieczne 
niż tankowanie CNG. 

Zakaz samodzielnego tankowania CNG negatywnie 
wpływa na koszty obsługi punktów tankowania tego paliwa. 
W związku z tym operatorzy stacji paliw zmuszeni są do 
ograniczenia czasu pracy punktów tankowania CNG. Zaledwie 
9 z 24 ogólnodostęp nych stacji CNG w Polsce jest czynnych w 
trybie całodobowym. Wpływa to negatywnie na dostępność 
tego paliwa oraz na jego popularność wśród kierowców. 

Zarówno badania laboratoryjne, jak i doświadczenia 
praktycz ne pokazują, że paliwo CNG jest dużo bezpieczniejsze 
niż paliwa naftowe - benzyna, olej napędowy czy LPG. 
Niestety, z niewia domych względów w polskim porządku 
prawnym jest zupełnie inaczej. Na mocy obowiązujących 
przepisów posiadacz auta CNG zmuszony jest do dokonywania 
regularnych kontroli zbiorników CNG, wykonywanych przez 
Transportowy Dozór Techniczny. Jest to duże obciążenie, bo 
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Zmęczenie jest reakcją fizjologiczną 
chroniącą przed dalszą zbyt intensywną 
pracą.

Czym jest przewlekłe zmęczenie?
Kumulacja stresu prowadzi 

do przemęczenia oraz utraty sił 
psychofizycznych, zaburzenia harmonii 
w ciele, utraty balansu w organizmie 
człowieka. W ostatnich latach na całym 
świecie, w szczególności w krajach wysoko 
rozwiniętych rośnie liczba osób, które na 
skutek różnych czynników przekroczyły 
stan równowagi między spalaniem zasobów 
a możliwością regeneracji i odnowy. 
Brak regularnego snu, nadmiar stresu, 
przepracowanie powodują spadek formy. 
Organizm nie regeneruje się, ponieważ 
zapasy energii zostały wyczerpane.

uż w latach 80., amerykańscy 
lekarze zidentyfikowali przypadłość 
określoną mianem zespołu przewlekłego 
zmęczenia, któremu towarzyszyły 
następujące dolegliwości: bóle mięśni, 
głowy i gardła, migreny, powiększone 
węzły chłonne, zmęczenie nawet przy 

niewielkim wysiłku, stan podgorączkowy, 
zaburzenia neuropsychiczne. W mediach 
funkcjonowało określenie „choroba 
yuppies”, ponieważ dotyczyła głównie 
młodych wykształconych ludzi z dobrze 
sytuowanych środowisk, poświęcających się 
karierze zawodowej. 70% chorych stanowiły 
kobiety.

W 1993 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia zespół przewlekłego zmęczenia 
wpisała na listę chorób cywilizacyjnych. O 
zmęczeniu przewlekłym mówimy wtedy, 
gdy zwykłe, codzienne obowiązki zaczynają 
nas przerastać, sen nie przynosi poprawy 
samopoczucia, narasta w nas zobojętnienie, 
popadamy w apatię, pojawiają się trudności 
z koncentracją, częściej zapadamy na różne 
choroby, jesteśmy podatni na infekcje. 

W stanach przewlekłego zmęczenia 
zalecany jest przede wszystkim odpoczynek. 
W trakcie leczenia często przyjmuje się 
środki wzmacniające układ odpornościowy 
i immunologiczny, stosuje odpowiednią 
dietę - bogatą w produkty pełnoziarniste, 
świeże warzywa i owoce.

Zmęczenie jest objawem powszechnym. 
Doświadczamy go często. Najczęściej jest 
ono powodowane przepracowaniem, 
stresem lub infekcją

To może być wina przepracowania. Albo 
ciągłego niedosypiania. Jednak czasem 
przyczyny zmęczenia bywają znacznie 
poważniejsze. 

Jestem taka zmęczona! Jak często 
to powtarzasz, powstrzymując ziewanie 
i zaparzając czwartą filiżankę kawy? 
Zmęczenie jest tak powszechną 
dolegliwością, że bardzo łatwo przeoczyć 
możliwe ostrzeżenia, jakie ze sobą niesie. 
Jeżeli więc jesteś nieustannie znużona, 
masz mało energii i nie pomaga Ci nawet 
kilkudniowy odpoczynek, bądź czujna. 
Może być to sygnał poważniejszej choroby

Depresja, stres, lęki, fobie, zaburzenia 
snu, nieprawidłowa dieta... To tylko niektóre 
z możliwych przyczyn ciągłego zmęczenia.

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Michał Domagała

ZMĘCZENIE
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W ostatnich dniach w młodzieżowej 
siatkówce głośno było o sukcesach juniorek 
MKS-u, które zdobyły medale mistrzostw 
województwa. Porozmawialiśmy o 
dąbrowskiej młodzieży z trenerem 
Grzegorzem Balcarkiem. 

Jak odebraliście ten duży sukces 
juniorek, które zdobyły złoto i srebro 
mistrzostw województwa?

G.B.: O ile pierwszy zespół był 
faworytem, musieliśmy być przygotowani, 
że takie turnieje rządzą się swoimi prawami. 
Z zespołem z Bielska zagraliśmy jeden z 
lepszych meczów w tym sezonie, choć w 
poprzednich etapach wiodło nam się z 
nimi różnie. Drugi zespół Dariusza Sobieraja 
sprawił jednak niespodziankę. Złożony 
jest w większości z młodych kadetek, które 
wspierało kilka juniorek. Mimo przegranych 
w rundzie zasadniczej zarówno z zespołem 
Żywca jak i Bielska w turnieju finałowym 
zagrały jedne ze swoich lepszych spotkań 
i wygrały z Żywcem 3:0, a z BKS-em po 
tie-breaku, co sprawiło, że byliśmy mile 
zaskoczeni.

 
To jednak nie koniec juniorskiej 

batalii. Jaka przyszłość rysuje się 
przed waszymi podopiecznymi?

G.B.: Mamy ambitne cele. Samo 
dojście do turnieju finałowego MP jest dla 
większości zespołów ogromnym sukcesem 
i taki jest nasz cel. „Sito” rozgrywkowe jest 
gęste, ale cieszymy się, że możemy zmierzyć 
się z innymi o najwyższą stawkę. Jeśli uda 
nam się znaleźć w gronie ośmiu najlepszych 
zespołów w kraju będziemy walczyć. W 
takim turnieju praktycznie żaden wyniknie 
jest sensacją. Dzięki zdobyciu mistrzostwa 
województwa turniej ćwierćfinałowy 
rozegramy na własnym terenie. Łatwo nie 
będzie bo los przydzielił do naszej grupy 
między innymi brązowe medalistki MP 
kadetek z poprzedniego sezonu - Trefl 
Proximę Kraków i inne uczestniczki tego 
turnieju tj. APS Rumia. Wszystko przed nami. 
Turniej zostanie rozegrany w dniach 15-
18.02.2018 w sali Zespołu Szkół Sportowych 
im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie 
Górniczej.

Jak ocenia trener dąbrowską 
młodzież na poziomie szczebla 
ogólnopolskiego?

G.B.: Wiemy, że konkurencja jest 
ogromna.  Poza tak uznanymi markami 
klubów młodzieżowych jak Pałac Bydgoszcz 
czy Legionovia Legionowo, które właściwie 

co roku zdobywają medale na arenie 
ogólnopolskiej jest kilka drużyn, które mogą 
odegrać rolę „ czarnego konia”. Zespoły takie 
jak Budowlani Łódź, San – Pajda Jarosław, 
UKS Szóstka Mielec, Energetyk Poznań, SMS 
Police czy wspomniana Proxima Kraków to 
według mnie kolejni kandydaci do udziału 
w turnieju finałowym. Chciałbym byśmy 
i my znaleźli się w tym gronie a myślę, że 
grając na swoim najwyższym możliwym 
poziomie jesteśmy w stanie podjąć walkę z 
każdym z przeciwników.

 
Jakie posiada Pan doświadczenie 

w zawodzie trenera ?

G.B.: Jako trener w MKS Dąbrowa 
Górnicza i nauczyciel Zespołu Szkół 
Sportowych im. Polskich Olimpijczyków 
w Dąbrowie Górniczej pracuję trzynaście 
lat. Na początku kiedy jeszcze w klubie 
prowadzono szkolenie w pionie męskim 
pracowałem z grupami chłopców.  W 
momencie gdy podjęto decyzję o 
skoncentrowaniu się na szkoleniu dziewcząt 
przeszedłem do pionu żeńskiego. Poza 
pracą w klubie doświadczenie zdobywałem 
też jako trener kadr wojewódzkich, do 
których byłem kilkukrotnie powoływany, 
a także na wielu szkoleniach i warsztatach 
organizowanych między innymi w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej w Szczyrku czy Spale.

W pogoni za
sukcesami

Górny rząd: Agnieszka Czerwińska, Anna Mituta, Zuzanna Szynkiel, Paulina Babiarz
Dolny: Zuzanna Cembrzyńska, Sandra Łebek, Julia Dwornik, Wiktoria Szyniec, Natalia Stalmach, Maja Bałdyga

Trenerzy: Grzegorz Balcarek, Maciej Jurczak

Juniorki I i II zdobył złoty i srebrny medal Mistrzostw Śląska
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MKS Dąbrowa Górnicza 2017/2018

GÓRA (od lewej) : Rafał Zając, Adam Korecki, Magdalena Barańska, Patrcyja Polak, Sarija Trivunovic, Magdalena Śliwa, Barbara 
Purchartova, Aleksandra Lipska, Aliona Martiniuc, Ireneusz Borzęcki, Piotr Karlik, Aleksandra Seweryn 

DÓŁ ( od lewej):  Anastazja Baidiuk, Simona Dreczka, Ewelina Tobiasz, Kamila Colik, Kinga Drabek, Marta Ciesiulewicz, Agata 
Michalewicz, Aleksandra Sikora

PAŹDZIERNIK
1. VS. POLSKI CUKIER MUSZYNIANKA (planowo 15 X)

2. ENEA PTPS PIŁA VS (planowo 21 X) 

3. VS. KS PAŁAC BYDGOSZCZ (planowo 28 X) 

LISTOPAD
4. LEGIONOVIA LEGIONOWO VS (planowo 4 XI)

5. VS. BKS PROFI CREDIT BIELSKO-BIAŁA  
(planowo 11 XI)

6. KSZO OSTROWIEC VS (planowo 18 XI)

7. VS. DEVELOPRES SKYRES RZESZÓW  
(planowo 25 XI)

GRUDZIEŃ
8. IMPEL WROCŁAW VS (planowo 2 XII)

9. VS. GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ (planowo 9 XII)

10. VS. ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ (planowo 16 XII) 

11. CHEMIK POLICE VS (planowo 20 XII) 

STYCZEŃ 

12. VS. POLI BUDOWLANI TORUŃ (planowo 6 I)

13. TREFL PROXIMA KRAKÓW VS (planowo 13 I)

14. POLSKI CUKIER MUSZYNIANKA VS (planowo 20 I)

15. VS. ENEA PTPS PIŁA (planowo 27 I)

LUTY
16. KS PAŁAC BYDGOSZCZ (planowo 3 II)

17. VS. LEGIONOVIA LEGIONOWO VS (planowo 10 II)

18. BKS PROFI CREDIT BIELSKO BIAŁA VS  
(planowo 17 II)

19. VS. KSZO OSTROWIEC (planowo 24 II) 

LUTY/MARZEC PUCHAR POLSKI
MARZEC

20. DEVELOPRES SKYRES RZESZÓW VS (planowo 3 III)

21. VS. IMPEL WROCŁAW (planowo 17 III)

22. GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ VS (planowo 24 III)    

23. ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ  VS (planowo 28 III) 

KWIECIEŃ
24. VS. CHEMIK POLICE (planowo 7 IV) 

25. POLI BUDOWLANI TORUŃ (planowo 14 IV)

26. VS. TREFL PROXIMA KRAKÓW (planowo 21 IV)

KWIECIEŃ/MAJ FAZA PLAY OFF

TERMINARZ ROZGRYWEK
Sezon 2017/201825 lat tradycji

Daty meczów mogą ulec zmianie. Dokładna potwierdzona data 
i godzina meczów dostępna jest na MKS.DABROWA.PL . 
Bilety do nabycia w internecie MKS.DABROWA.PL oraz  

w kasach hali w dniu meczu. Ceny od 2 zł.

TERMINARZ ROZGRYWEK
Sezon 2017/201825
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