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10 - lecie PFGT

	 Tak,	to	już	tyle	lat	minęło	od	zało-
żenia	 Polskiej	 Fundacji	 Gazów	
Technicznych.	 Postanowiliśmy,	 aby		
17	października	2007	uczcić	tą	roczni-
cę	 wspólnie	 z	 naszymi	 partnerami.	
Szczególny	 dzień	 zasługuje	 na		
szczególną	 oprawę.	 Hotel	 Victoria		

w	Warszawie	okazał	się	wspaniałym	miejscem	dla	obchodów	
naszego	jubileuszu.	Był	czas	na	wspomnienia,	oficjalne	wystą-
pienia,	uroczysty	obiad,	jak	i	program	artystyczny.

Zaistnienie	 PFGT	 w	 Polsce	 traktujemy	 jako	 kolejny	 krok		
w	 rozwoju	 naszej	 branży.	 Zdecydowaliśmy	 więc	 nawiązać		
do	 jej	 początków.	 Obchody	 rozpoczęliśmy	 od	 zwiedzania	
wystawy	poświeconej	historii	przemysłu	gazów	technicznych	
w	Polsce	oraz	historii	samej	Fundacji.	Wielu	kolegów	stanowi	
żywą	 historię	 naszego	 przemysłu.	 Dla	 młodszego	 pokolenia	
była	 to	 więc	 okazja	 nie	 tylko	 do	 obejrzenia	 wystawy,	 ale		
również	do	bezpośredniego	kontaktu	z	ludźmi,	którzy	prezen-
towaną	historię	tworzyli.

Część	poświęconą	oficjalnym	wystąpieniom	rozpoczął	

Prezes PFGT 
Tadeusz Steinhoff.
Nawiązał	 do	 wystawy	 poświęco-
nej	historii	przemysłu	gazów	tech-
nicznych	w	Polsce	uzupełniając	 ją	
o	 ciekawe,	 nie	 wszystkim	 znane	
fakty….
 

Slajd	z	prezentacji	T.Steinhoffa	pt.	„Historia”

Element	 wystawy	 poświęcony	 historii	 PFGT	 również	 znalazł	
swe	rozwinięcie	w	oficjalnym	wystąpieniu	V-ce	Prezesa	PFGT.

	Janusz Lewandowski 
wskazał	 na	 główne	 obszary	 zain-
teresowań	 Fundacji,	 jej	 organiza-
cję,	 osiągnięcia	 oraz	 zasługi	 osób	
najdłużej	i	najbardziej	dla	Fundacji	
aktywnych.

NAGRODA W BEZPIECZEÑSTWIE DROGOWYM
AIR PRODUCTS Sp. z o.o. tona¿owe

LINDE GAZ POLSKA   Sp. z o.o. butlowe 

Wiadomoœci z EIGA

Spotkanie Krajowych Stowarzyszeń 
Gazów Technicznych

W	 dniach	 16	 i	 17	 kwietnia	 w	 Madrycie	
odbyło	się	dwudniowe	spotkanie.	Podczas	
spotkania,	 w	 którym	 uczestniczył	 także	
Przewodniczący	 EIGA	 Bernard	 Guerini,	

podkreślono,	 że	 Krajowe	 Stowarzyszenia	 i	 ich	 odnośni	
Techniczni	 Korespondenci	 są	 „oczami	 i	 uszami”	 EIGA,	 jeśli	
chodzi	 o	 stosowanie	 przepisów	 ustawodawstwa	 europej-
skiego	 na	 poziomie	 lokalnym.	 Zalecono,	 aby	 zgłaszali	 oni	
personelowi	technicznemu	EIGA	wszelkie	oznaki	rozbieżności		
w	stosowaniu	dyrektyw,	tak	aby	można	było	podjąć	działanie	
w	 celu	 ujednolicenia	 ich	 wykonywania.	 W	 spotkaniu	 wzięli	
także	udział	przedstawiciele	PFGT.

Internetowa strona i email EIGA / nowa nazwa domeny: 
„eiga.eu” 
Z	 początkiem	 roku	 2008	 EIGA	 postanowiło	 zarejestrować	
nazwę	 domeny	 „eiga.eu”.	 Zostanie	 ona	 użyta	 do	 interneto-
wej	 strony	 i	 wszystkich	 emaili.	 Docelowo	 nazwy	 wszystkich	
dawnych	 domen	 zostaną	 zastąpione,	 lecz	 aby	 zapewnić		
ciągłość,	 wszystkie	 trzy	 nazwy	 domen	 zostały	 połączone		
z	sobą	i	wszystkie	są	czynne.

Kampania – Przewożenie butli gazowych lub kriogenicz-
nych zbiorników odbiorczych w „pojazdach nieprzysto-
sowanych”
Każdego	roku	ma	miejsce	kilka	wypadków,	niekiedy	z	ofiara-
mi	 śmiertelnymi,	 które	 następują	 podczas	 przewożenia	 butli		
w	pojazdach	„nieprzystosowanych”	lub	prywatnych.
Nowa	kampania	ma	na	celu	przekazanie	informacji	i	edukację	
pośredników	firm	gazowych	i	klientów,	którzy	mogą	zabierać	
butle	do	pojazdów	nie	zaprojektowanych	lub	przystosowanych	
specjalnie	do	przewożenia	butli	gazowych.
Planowania	 kampania	 obejmuje	 prezentację	 szkoleniową	
dla	 pośredników	 i	 dystrybutorów	 firm	 gazowych	 oraz	 krótką	
ulotkę	 dla	 klientów,	 podającą	 podsumowanie	 stosownych	
przepisów	 (ADR)	 i	 potencjalnych	 zagrożeń	 oraz	 praktyczne	
porady	 dotyczące	 bezpieczeństwa.	 Polska	 Fundacja	 Gazów	
Technicznych	aktwynie	włączyła	się	w	nową	akcję	 i	obecnie	
trwają	prace	nad	przygotwaniem	odpowiednich	materiałów.

Lista Nagród w Zakresie Bezpieczeństwa 
Pracy za 2006 r.

Wiadomości z EIGA

Lista aktualnych członków PFGT

	

Lista aktualnych cz³onków PFGT

• AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o.

• AIR PRODUCTS Sp. z o.o. 

• LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. 

• MESSER POLSKA Sp. z o.o. 

• VITKOVICE MILMET S.A. 

• ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

W	roku	2007	w	wyniku	fuzji	firm	BOC	Gazy	oraz	Air	Products	
Polska	 	 powstała	 firma	 Air	 Products	 Sp.	 z	 o.o.;	 ponadto,	
firma	MILMET	Sosnowiec	S.A.	 zmieniła	nazwę	na	VITKOVICE	
MILMET	S.A.
O	dotychczasowych	wynikach	i	osiągnięciach	oraz	bieżących	
pracach	 Polskiej	 Fundacji	 Gazów	 Technicznych	 informujemy	
czytelników	 w	 kolejnych	 numerach	naszego	 Biuletynu,	 które	
są	dostępne	w	biurze	Fundacji	i	na	stronach	internetowych.

10-lecie PFGT  
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Frank Finger, 
Sekretarz	 Generalny	 Europej-
skiego	 Stowarzyszenia	 Gazów	
Technicznych	 (EIGA),	 podsumo-
wał	dotychczasową	współpracę	
z	PFGT.	Miło	nam	było	usłyszeć	
słowa	uznania	od	 tak	zaszczyt-
nego	gościa.

Jubileusz	 to	 również	 doskonała	 okazja	 do	 uhonorow-
ania	 członków	 PFGT	 za	 wybitne	 osiągnięcia	 w	 dziedzinie	
bezpieczeństwa	pracy.

Dariusz Czylok,
V-ce	 Prezes	 PFGT,	 podkreślił	
ważność	 tego	 obszaru	 dzia-
łania	 PFGT,	 a	 następnie	 wraz	
z	 Sekretarzem	 Generalnym	
EIGA	 oraz	 przedstawicielem	
Państwowej	 Inspekcji	 Pracy	
wręczył	przyznane	nagrody.

Część	artystyczną	wypełnił	Waldemar	Malicki,	jeden	z	najbar-
dziej	wszechstronnych	pianistów	polskich.
Mogliśmy	 docenić	 jego	 zdolność	 do	 improwizacji.	
Zaprezentowany	recital	humoru	muzycznego	wywołał	gorące	
oklaski	naszych	gości. Do zobaczenia za kolejne 10 lat !

Po¿egnanie Pila.

15	 marca	 ubiegłego	 roku	 podczas	 Walnego	 Zgromadzenia	
PFGT,	pożegnaliśmy	Phila	Thomasa,	który	po	blisko	40	–	letniej	
pracy	 w	 BOC	 i	 kilkunastoletniej	 działalności	 na	 rzecz	 PFGT	
przeszedł	na	emeryturę.
W	 uznaniu	 zasług	 Phila	 na	 rzecz	 rozwoju	 przemysłu	 gazów	
technicznych	 w	 Polsce	 oraz	 zaangażowania	 w	 działalność	
Polskiej	 Fundacji	 Gazów	 Technicznych,	 na	 wniosek	 Zarządu	
Zgromadzenie	Fundatorów	PFGT	przyznało	Philowi	zaszczytny	
tytuł	„Honorowego	Członka	PFGT„
Były	kwiaty,	podziękowania	oraz	wiele	wspomnień.
Phil	z	polskim	przemysłem	gazów	technicznych	był	związany	
od	roku	1993,	tj	od	momentu	prywatyzacji	branży	w	wyniku,	
której	do	Polski	weszły	czołowe	firmy	światowe	w	tym	BOC.
Zajmując	 stanowisko	 Prezesa	 BOC	 w	 Polsce	 od	 samego	
początku	zaangażował	się	w	nurt	epokowych	przemian,	jakie	
zaszły	w	przemyśle	gazów	technicznych	w	tym	okresie.
Był	jednym	z	inicjatorów	utworzenia	oraz	jednym	z	najbardziej	
zaangażowanych	w	działalność	PFGT.	

Jego	zapał,	aktywność	i	zaangażowanie	sprawiły,	że	osiągnię-
cia	PFGT	są	tak	znaczące.
Nie	sposób	wymienić	wszystkich	zagadnień,	w	które	był	zaan-
gażowany,	ale	na	szczególne	podkreślenie	zasługuje	jego	rola	
w	porządkowaniu	i	poprawie	bezpieczeństwa	w	obrocie	butlo-
wym,	zagadnieniu,	które	ma	fundamentalny	wpływ	na	global-
ny	stan	bezpieczeństwa	całej	branży	gazów	technicznych.	
Cieszył	 się	 wielkim	 autorytetem	 i	 szacunkiem	 wszystkich,	
którzy	mieli	przyjemność	z	nim	współpracować	na	linii	zawo-
dowej	oraz	w	PFGT.
Szczerym	 wyrazem	 tego	 wszystkiego,	 były	 słowa	 wypowie-
dziane	podczas	obchodów	„10-lecia	Polskiej	Fundacji	Gazów	
Technicznych”.

	

„ DZIĘKUJEMY CI PHIL „

Lista Nagród w Zakresie 
Bezpieczeñstwa Pracy za 2006 r.

Uroczystości	10-lecia	PFGT	były	także	okazją	do	uhonorowania	
najlepszych	zakładów	i	firm	gazowych	w	zakresie	bezpieczeń-
stwa	 i	 higieny	 pracy,	 przyznawanych	 przez	 Zarząd	 Fundacji	
za	 rok	 2006.	 Ta	 sfera	 działalności	 PFGT	 na	 rzecz	 poprawy	
bezpieczeństwa	 jest	 priorytetowym	celem	 i	 statystyka,	 która	
wspomaga	 nasze	 działania,	 jest	 prowadzona	 od	 momentu	
powstania	Fundacji	tj.	od	roku	1997.	Umożliwia	ona	określenie	
najbardziej	niebezpiecznych	miejsc	i	czynności	w	działalności	
firm.	 Kolejne,	 niskie	 wartości	 współczynnika	 częstotliwo-
ści	 wypadków	 są	 efektem	 długofalowej	 polityki	 ze	 strony	
kierownictwa	 poszczególnych	 firm,	 a	 także	 zaangażowania	
się	 i	 wzrostu	 świadomości	 wśród	 pracowników.	 Statystyką	
objęliśmy	 także	 wypadki	 drogowe,	 ponieważ	 transport	 jest		
znaczącym	 elementem	 naszej	 działalności	 biznesowej.	
Również	i	w	tym	obszarze	chcemy	zadbać	o	zachowanie	naj-
wyższych	 standardów	 bezpieczeństwa.	W	 roku	 2006	 zostały	
przyznane	 dwie	 nagrody	 w	 kategorii	 samochodów:	 tonażo-
wych	i	butlowych.

BR¥ZOWA NAGRODA 
odzia³ od do

AIR PRODUCTS Sp. z o.o. 
Kêdzierzyn-

KoŸle 01.01.2002 31.03.2006

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. £ódŸ 21.02.2002 20.02.2007

SREBRNA NAGRODA 
odzia³ od do

AIR PRODUCTS Sp. z o.o
(10 lat)

Czêstochowa 01.01.1997 31.12.2006

AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
(10 lat)

Zdzieszowice 01.01.1997 31.12.2006

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. 
(500 tys.godz.)

£ódŸ 21.02.2002

AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o.  
(10 lat)

Kraków
Styczeñ 

1997
Grudzieñ 

2006

AIR PRODUCTS Sp. z o.o.   
(10 lat) 

Góra Kalwaria 01.01.1997 31.12.2006

Z³OTA NAGRODA 
odzia³ od do

AIR LIQUIDE POSKA Sp. z o.o.  
(1 mln godz.) 

D¹browa 
Górnicza

Wrzesieñ
2001

Wrzesieñ
2006

NAGRODA W DZIEDZINIE BEZPIECZEÑSTWA DLA FIRMY
(za najni¿szy wspó³czynnik wypadkowoœci)

MESSER POLSKA Sp. z o.o 

WYRÓ¯NIENIE W DZIEDZINIE BEZPIECZEÑSTWA DLA FIRMY
(za zerowy wspó³czynnik wypadkowoœci)

AIR PRODUCTS  Sp. z o.o
ZAK£ADY AZOTOWE „PU£AWY” S.A. 

NAGRODA ZA POPRAWÊ BEZPIECZEÑSTWA 2002 - 2006
ZAK£ADY AZOTOWE „PU£AWY” S.A.  


