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Idzie nowe…
Dariusz Marciniak, darek.m@ihz.pl

19 września br. ogłoszono uruchomienie programu „Czyste Powietrze”. Mityczne 
103 mld zł – do wydania przez Polaków na modernizację domów – na wszystkich robi 

wrażenie. Może to być koło zamachowe polskiego budownictwa na wiele lat.

Program będzie realizowany w latach 
2018−2029. Jego budżet to wcześniej 
wspomniane 103 mld zł, z czego 
finansowania w formie dotacji to 
63,3 mld, natomiast w formie pożyczek 
zwrotnych 39,7 mld. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na szeroko rozumianą 
termomodernizację, wymianę okien 
i źródeł ciepła. Z programu może 
skorzystać każdy mieszkaniec Polski, 
który zamierza w swoim domu ocieplić 
ściany zewnętrzne, wymienić okna, 
docieplić dach, wymienić źródła ciepła, 
a nawet uzbroić system w fotowoltaikę 
czy kolektory słoneczne.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 
53 tys. kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Dotację można uzupełnić 
niskoprocentową pożyczką. Brzmi to 
tak dobrze, że można dostać zawrotu 
głowy. 

Jak to będzie w praktyce, pokaże 
najbliższe 10 lat, a pierwsze efekty 
zobaczymy w 2019 roku. Już w czasie 
pierwszych dni naboru spłynęło 
kilka tysięcy wniosków. Na pewno 
pozwoli to wielu firmom budowlanym 
i instalacyjnym spokojnie się rozwijać, 
wiedząc ze front robót będzie szeroki. 
Oczywiście liczenie na to, że wszystko 

odbędzie się bezproblemowo, jest 
naiwnością, ale jest to niewątpliwie 
duża szansa. Warto się do niej dobrze 
przygotować i ją wykorzystać.

Rok 2019 nie będzie rokiem łatwym 
– część analityków prognozuje, że 
powoli będzie dochodzić do spadku 
rentowności firm, wzrostu cen na mate‑
riały budowlane, ale przede wszystkim 
kłopotów ze znalezieniem pracowni‑
ków. Warto śledzić wszystkie przepisy 
podatkowe i budowlane, czeka nas 
bowiem wiele zmian. Stare przysłowie 
mówi: Obyś żył w ciekawych czasach. 
I nie chodzi tu raczej o dobre czasy. 
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Komin rzecz ważna
Aldona Mazurkiewicz, informator@ihz.pl

Bardzo ważną sprawą dla prawidłowego funkcjonowania kominka jest dobór odpowiedniego 
komina. Prawidłowo dobrany i wykonany komin ma duży wpływ na właściwy ciąg, co przekłada 

się na jakość spalania i optymalne zużycie paliwa. Nowoczesne kominy są stosunkowo proste 
i szybkie w budowie, co nie oznacza, że można je postawić samodzielnie. Warto zdać się na wiedzę 

specjalisty, który zadba, aby system kominowy nie tylko był dostosowany do urządzenia, ale również 
spełniał podstawowe wymagania ukonstytuowane w wiedzy technicznej i w przepisach prawa.

Ważne – opinia kominiarza 
przed budową kominka
W związku z wieloma czynnikami 
wpływającymi na prawidłowy ciąg 
w przewodzie dymowym, wskazane 
jest skorzystanie z opinii kominiarza 
przed rozpoczęciem budowy kominka. 
W wielu krajach jest to obligatoryjne! 
Kontakt z kominiarzem przyda się 
także w trakcie eksploatacji kominka. 
Raz w roku powinien on przeprowadzić 
wymaganą przepisami kontrolę 
techniczną przewodów kominowych. 
Dodatkowo prawo wymaga, by 
paleniska opalane paliwami stałymi, 
np. drewnem, były czyszczone co 
najmniej 4 razy do roku, a opalane 
gazem dwa razy do roku. Czyścić moż‑
na samodzielnie, ale po zakończeniu 
sezonu i przed rozpoczęciem kolejnego 
warto, by komin obejrzał specjalista. 
Na stronie www.kominiarze.info Kor‑
poracja Kominiarzy Polskich prowadzi 
internetowy ogólnopolski rejestr 
mistrzów kominiarskich uprawnionych 
do dokonywania badania technicznego 
przewodów kominowych i wydawania 
odpowiednich ekspertyz i protokołów.

Jaki komin do kominka?
 � samodzielny, przeznaczony do 

jednego urządzenia kominkowego 
Jeżeli mamy przewód kominowy 
o konkretnym przekroju i wysokości, 
to dobierajmy do niego odpowiedni 
wkład kominkowy. Wśród parametrów 
palenisk znajdziemy także informację, 
jaki jest wymagany do danego wkładu 
przekrój komina. Pamiętajmy również 
o tym, że zbyt duży przekrój przewodu 
kominowego może być równie zły, jak 
przekrój zbyt mały. 

 � o prawidłowym przekroju 
Przewód kominowy powinien być 
prosty, a jego przekrój taki sam na 
całej długości. Jednak jeśli względy 
konstrukcyjne zmuszają do ominięcia 
jakiejś przeszkody, to przy długości 
komina większej niż 5 m. możemy 
odchylić go o kąt mniejszy niż 20°. Przy 
długości przewodu kominowego poniżej 
5 m., kąt odchylenia może się zwiększyć 
do 45°. Do ominięcia przeszkód stosuje‑
my kolanka, jednak należy pamiętać, że 
maksymalna długość instalacji w skosie 
nie może przekraczać 2 m., a każde 
takie załamanie powoduje zmniejszenie 
ciągu kominowego, a więc konieczność 
wydłużenia instalacji.

 � wykonany z niepalnych, dopusz-
czonych przez normy materiałów

Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest wy‑
konywanie połączeń elementów w stro‑
pach, gdyż może to grozić pożarem.

 � o wysokości zapewniającej właści-
wy ciąg

Minimalna wysokość komina powinna 
wynosić 4 m., a wysokość optymalna 
to 5÷6 m. Ważnym parametrem jest 
wysokość komina ponad dachem. 
W zależności od kształtu dachu i stopnia 
jego pochylenia – płaski bądź stromy 
– powinniśmy stosować się do odpowied‑
nich wytycznych.

 � prawidłowo połączony z wkładem 
kominkowym

Miejsce włączenia czopucha do komina 
musi być wykonane za pomocą szczel‑
nej, niepalnej rozety. Niezgodność 
przekrojów wejścia do komina oraz 
króćca przyłączającego jest szkodliwa. 

Montując komin, dodatkowo trzeba 
w odpowiednim miejscu wyprowadzić 
trójnik przyłączenia paleniska. Od‑
powiednie miejsce to takie, które jest 
dostosowane do wysokości paleniska. 
Przykładowo, palenisko ma 1,5 m. 
wysokości, posiada jeszcze nasadę 
dopalającą o wysokości 0,7 m. W takim 
przypadku trójnik powinien znaleźć 
się na wysokości około 2,5 m. Zamon‑
towany niżej, mimo doskonałych po‑
zostałych parametrów komina, będzie 
nieprawidłowy.

 � z wyczystką i otworem rewizyjnym
Kontrole stanu komina odbywają się 
między innymi przez otwór rewizyjny, 
a wyczystka umożliwia usunięcie 
nieczystości, które się w kominie 
gromadzą. Dlatego okienko rewizyjne 
powinno być ustawione w takiej pozycji, 
aby możliwy był dostęp do wyczystki… 
bez konieczności rozbiórki kominka. 
Otwór wyczystny powinien być szczelnie 
zamknięty, zamknięciem wykonanym 
z niepalnego materiału.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwa-
ga. Czasami instalacja kominowa 
wymaga zastosowania zabezpiecze-
nia przed odwróceniem ciągu

Niekorzystne usytuowanie komina i wie‑
jący wiatr może spowodować pojawienie 
się w instalacji podciśnienia, a tym 
samym wywołać niebezpieczny ciąg 
wsteczny spalin, dlatego w II i III strefie 
obciążenia wiatrem przepisy wymagają 
stosowania nasad kominowych. Nasady 
zalecane są także, gdy komin znajduje 
się w pobliżu przeszkód architektonicz‑
nych. 

http://www.bricoman.pl
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Raport 
o budowie 

domów w Polsce 
w 2017 roku

Materiał prasowy przygotowany przez Oferteo.pl

Spełniając swoje marzenia, wyprowadzamy się 
z rodziną na wieś i budujemy dom. Inwestycję 

finansujemy zwykle kredytem bankowym 
i realizujemy w technologii tradycyjnej 

na podstawie projektu gotowego. 

W tegorocznej, szóstej już edycji 
Raportu o budowie domów w Polsce 
przygotowanego przez serwis Oferteo.
pl przedstawiamy podsumowanie 2017 
roku. Badania przeprowadzono na 
próbie 1082 respondentów, którzy od‑
powiadali na pytania dotyczące kwestii 
technologicznych oraz finansowo‑
‑organizacyjnych budowy domu. 

Stałe trendy wciąż się bronią
Tegoroczna edycja „Raportu” pokazuje, 
jak mocno pewne trendy związane z pla‑
nowaniem i budową domu są zakorze‑
nione wśród inwestorów. – Od pierwszej 
edycji raportu obserwujemy zaufanie, jakie 
Polacy żywią wobec tradycyjnych techno-
logii. Ściany budujemy przede wszystkim 
z cegły ceramicznej i bloczku komórkowego. 
Popularność domów z drewna również 
ugruntowała się na stałym poziomie, 
wynoszącym w ostatnim czasie około 10% 
co roku – mówi Karol Grygiel z zarządu 
Oferteo.pl, serwisu łączącego poszukują‑
cych produktów i usług z ich dostawcami. 
Najpopularniejszym materiałem do 
pokrycia dachu była natomiast, podobnie 
jak przed rokiem, dachówka ceramiczna, 
którą wskazała prawie połowa badanych 
(48%). Prawie co trzecia osoba (32%) 
wybrała blachę lub blachodachówkę, 
a 11% – dachówkę cementową.

Działka do 20 a, 
dom ponad 126 m2

Ankietowani przez Oferteo.pl 
najczęściej budowali na działkach 
o powierzchni nieprzekraczającej 20 a. 
W porównaniu do zeszłorocznej edycji 
raportu widać niewielki wzrost zainte‑
resowania działkami liczącymi od 10,1 
do 20 a (38% wobec 35% w poprzednim 
roku). Spadła zaś popularność działek 
mniejszych. Na działkach o powierzchni 
od 5,1 do 10 a budowało 32% responden‑
tów (wobec 37% w poprzednim roku), 
a na działkach o powierzchni do 5 a 7% 
(wobec 10% w poprzednim roku).

– Analizując te wyniki, musimy pamiętać, 
że na fakt budowy domu na działce o okre-
ślonej wielkości ma wpływ nie tylko sytuacja 
finansowa budującego i ceny na rynku, ale 
również prywatne uwarunkowania. Często 
zdarza się, że działka jest przekazywana 
jako darowizna od rodziny. Szczególnie do-
tyczy to sytuacji najmłodszych inwestorów 
– zwraca uwagę Karol Grygiel.

Powierzchnia domów budowanych 
w 2017 roku wynosiła 126−150 m2. Na 
taki metraż zdecydowało się 27% bada‑
nych. Dom co czwartego ankietowanego 
miał powierzchnię 151−200 m2, a prawie 
co piątego 101−125 m2. W porównaniu 
do 2016 roku wzrosło zainteresowanie 
budową małych i dużych domów. 
Na domy o powierzchni do 100 m2 
w 2017 roku zdecydowało się 16% ba‑
danych (14% w roku poprzednim), a na 
domy o powierzchni ponad 200 m2 13% 
(11% w roku poprzednim).

Projekt
Podobnie jak w ubiegłych latach osoby bu‑
dujące dom najczęściej kupowały projekt 
gotowy. Na projekt indywidualny, przy‑
gotowany wspólnie z architektem, zdecy‑
dowało się 44% badanych. Warto jednak 

zauważyć, że odsetek osób wybierających 
to drugie rozwiązanie systematycznie 
rośnie. W badaniu z 2012 roku na projekt 
indywidualny zdecydowało się jedynie 
31% badanych. W jego ubiegłorocznej edy‑
cji było ich już 41%. – Coraz częściej zależy 
nam na tym, żeby dom został dostosowany do 
naszych indywidualnych potrzeb – zauważa 
Karol Grygiel. – Ma to znaczenie przede 
wszystkim praktyczne, ale również daje nam 
satysfakcję z faktu, że nasz dom jest wyjątko-
wy i nikt inny takiego nie ma. 

Ankietowani zdecydowanie najczęściej 
budowali dom parterowy z poddaszem 
użytkowym – wskazało tak 58% z nich. 
Niemal co czwarty badany wybrał dom 
parterowy, co dziesiąty jednopiętrowy. 
Tylko 8% wskazało na dom dwu‑ lub 
trzypiętrowy. Do 13% spadło zaintere‑
sowanie domami z podpiwniczeniem 
(15% w roku 2016). – Koszty z tym 
związane znacząco podnoszą całościowe 
koszty inwestycji. Wyznaczenie powierzchni 
na pomieszczenia gospodarcze wydaje 
się inwestorom zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem – mówi Karol Grygiel. 
Większość ankietowanych decyduje się 
na wybudowanie domu z przylegającym 
garażem. Takie rozwiązanie zastosowało 
64% z nich.

W nowo wybudowanych domach 
mieszka zwykle 3−4 osoby – dzieje się 
tak w 64% przypadków. Co czwarty 
ankietowany zadeklarował, że dom za‑
mieszkuje jedna lub dwie osoby, a w 11% 
przypadków jest to 5 osób i więcej.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 
zwykle kuchnię połączoną z salonem 
(78%) i trzy sypialnie (43%). W 31% 
nowych domów sypialnie są cztery, 
a w 18% – jedna bądź dwie. W pięć 
i więcej sypialni wyposażonych jest 8% 
domów. Aż 87% badanych uznało, że 
jedna łazienka to za mało (tylko 13% 

Oferteo.pl z siedzibą we Wrocławiu 
to serwis internetowy, którego 
głównym celem jest ułatwienie 
dokonywania transakcji 
handlowych, a w szczególności 
kontaktowanie potencjalnych 
nabywców z najlepszymi 
dostawcami produktów i usług. 
Platforma istnieje od 2008 roku.

©Designed by mindandi / Freepik
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100 tys.

miasto powyżej
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Technologia
budowy domu [%]

Powierzchnia
działki [%]

Projekt [%] Teren [%]

Szacunkowy koszt
budowy [%]

Wiek osób rozpoczynających
budowę domu [%]

tradycyjna murowana z bloczku komórkowego

tradycyjna murowana z cegły ceramicznej

zakupiony gotowy projekt

projekt indywidualny

szkieletowa, kanadyjska

inna

do 500 m2

1001–2000 m2 powyżej 5000 m2

501–1000 m2

miasto do 10 tys.

wieś miasto od 101 do
250 tys.

300–499 tys. zł

powyżej 1mln zł

31–35 lat

powyżej 50 lat

poniżej 25 lat

wybrało takie rozwiązanie). Dla 72% 
wystarczające okazały się dwie, a 15% 
chciało ich więcej. 

Dom najchętniej na wsi
Podobnie jak w ubiegłych latach 
inwestorzy na budowę domu wybrali 
wieś. W tym roku stanowili oni 60% 
ankietowanych i jest to najwyższy 
odsetek wybierających taką lokalizację 
w dotychczasowej historii badania. 
W dalszej kolejności respondenci 
wskazywali na miasta liczące od 11 do 
50 tys. mieszkańców. W największych 
miastach, liczących ponad 250 tys. 
mieszkańców (których w Polsce jest 11), 
domy wybudowało 10% badanych.

Uwaga na koszty
Koszt budowy domu najczęściej zmieścił 
się w przedziale 300−499 tys. zł – za‑
deklarowali ankietowani. W niemal co 
czwartym przypadku był on wyższy 
i wynosił 500−699 tys. W 20% przypad‑
ków inwestorzy zamknęli się w kwocie 
do 299 tys. zł, a w 4% przypadków war‑
tość inwestycji przekroczyła milion zło‑
tych. Przy czym koszt często był wyższy 
(najczęściej o 11 do 25%) niż wstępnie 
zaplanowany, tzw. poduszka finansowa 
przydała się aż 65% badanych .

W większości przypadków inwestorzy 
posiłkowali się kredytem bankowym. 
Skorzystało z niego 63% ankietowanych.

Marzenia spełniamy 
przed czterdziestką
Z badania Oferteo.pl wynika, że 
najczęściej budowę domu rozpoczy‑
namy przed 40. rokiem życia. 28% 
inwestorów miało 31−35 lat, co piąty 
36−40 lat. 21% nie ukończyło jeszcze 
30. roku życia. Respondenci, którzy 
rozpoczęli budowę po czterdziestce, 
stanowili 31% badanych, w tym 13% 
miało więcej niż 50 lat. Niemal połowa 
ankietowanych przed wybudowaniem 
domu mieszkała we własnym miesz‑
kaniu. Co piąty mieszkał z rodzicami, 
a 17% badanych – w mieszkaniu 
wynajmowanym.

Motywacją najczęściej wskazywaną 
przez inwestorów była realizacja ma‑
rzeń – aż 60% ankietowanych. Dla 47% 
istotna była chęć posiadania ogrodu, 
a 43% chciało zwiększyć powierzchnię 
mieszkalną. 42% badanych uznało, 
że budowa domu opłaca się bardziej 
niż kupno mieszkania, a 28% chciało 
przeprowadzić się z miasta na wieś 
i skorzystało z faktu, że byli już właści‑
cielami działki budowlanej – 23%. Dla 
22% motywację stanowiły narodziny 
dzieci. Co ciekawe, tylko 1% badanych 
wskazał, że chciał przeprowadzić się ze 
wsi do miasta. 
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Budownictwo przyszłości 
– raport EFL

EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) przygotował ponad 100‑stronicowy raport, w którym opisano 
wszelkie aspekty związane z budownictwem w Polsce, jego rozwojem, szansami i zagrożeniami. 

Raport traktuje wieloaspektowo wszystkie problemy, dlatego warto się z nim zapoznać. 

Co będzie kształtowało rozwój 
budownictwa w przyszłości?
Może niektórych to zdziwić, ale autorzy 
zwracają uwagę na fakt, że problemy zwią‑
zane z przemieszczaniem się ludzi, roz‑
wojem transportu i ekologią będą miały 
olbrzymi wpływ na to, jak będziemy budo‑
wać i urbanizować. Można się z autorami 
zgadzać lub nie, ale w większości będziemy 
mieszkać w rozbudowujących się miastach 
i budownictwie wielorodzinnym. 

Inteligentne rozwiązania – nowoczesne 
budynki będą zdalnie sterowane za 
pomocą aplikacji (82% wskazań), będą 
wykorzystywały zieloną infrastrukturę 
(72%) oraz uwzględniały potrzeby rodzin 
pracowników i lokalnych społeczności 
(72%). W związku z tym najszybciej 
powinny się upowszechnić rozwiązania 
zwiększające efektywność energetyczną 
budynków (93%), odnawialne źródła ener‑
gii i systemy inteligentne w budownictwie 
(oba po 89% wskazań). Warto podkreślić, 
że ponad połowa zbadanych podmiotów 
podchodzi ostrożnie do tych trendów 
– wdraża nowe rozwiązania, jeśli te 
sprawdziły się w innych miejscach. Raport 
wskazuje, że ten kierunek będzie motorem 
rozwoju branży i nowych technologii. 

W raporcie zwrócono uwagę, że 
o przyszłości polskiej branży budowlanej 
zdecyduje nie tylko rola, jaką obecnie 
odgrywa w naszej gospodarce, ale przede 
wszystkim to, jak branża odpowie na nowe 
zjawiska społeczne i będzie uczestniczyć 
w eksploracji międzynarodowych tren‑
dów. Do niedawna atrakcyjność sektora 
opierała się na tanich pracownikach. Dziś 
już nie stanowi to argumentu, bo obecna 
sytuacja na rynku pracy ograniczyła moż‑
liwości ekstensywnego rozwoju. Nadszedł 
czas rozwoju intensywnego, w tym no‑
wych rozwiązań. Główne kierunki zmian 
to potrzeba kontaktu z naturą, moda zero 
waste, rosnące znaczenie relacji społecz‑
nych oraz rozwój rozwiązań opartych na 
współdzieleniu i wynajmie. A kluczem do 
realizacji tych potrzeb są dwa czynniki 
– ekologia i nowe technologie. Warto 
podkreślić, że wiele nowych trendów, 
do niedawna jeszcze postrzeganych jako 
ciekawostki, zadomowiło się w Polsce i jest 
wdrażanych przez polskie budownictwo, 

chodzi m.in. o producentów energii 
słonecznej czy inżynierów projektujących 
domy pasywne bądź inteligentne. 

Największy wpływ na budownictwo 
przyszłości w opinii 54% zapytanych 
będą mieć rosnące zatłoczenie miast 
i korki. Drugim najczęściej wskazywa‑
nym czynnikiem są regulacje prawne 
(40%), a trzecim – mobilny styl życia 
(33%). Z kolei najrzadziej wybierano 
wyczerpywanie się zasobów (5%) oraz 
lepszy dostęp do internetu i cyfryzację 
(6%). Eksperci zwracają uwagę, że choć 
przede wszystkim chodzi o stworzenie 
przyszłym mieszkańcom i pracownikom 
jak najlepszych warunków infrastruk‑
turalnych i komunikacyjnych, to jednak 
nie powinna dziwić dość duża liczba 
wskazań na regulacje prawne. To, jakie 
będą w przyszłości budynki, w dużym 
stopniu zależy od przepisów określają‑
cych wymogi techniczne, w tym stan‑
dard energetyczny budynków, np. już od 
2021 roku prawo wymusi budowanie do‑
mów mieszkalnych charakteryzujących 
się niemal zerowym zużyciem energii 
(tzw. domów pasywnych) i dużym udzia‑
łem energii odnawialnych (np. energii 
słonecznej).

Budynki przyszłości – opinie 
przedstawicieli branży
Przedstawiciele branży budowlanej 
zapytani o największe trendy budowlane 
w pierwszej kolejności wskazali na zdalne 
sterowanie budynkami za pomocą odpo‑
wiednich aplikacji (82%). Niewiele mniej, 
bo 77% firm uważa, że nowoczesne bu‑
dynki będą wykorzystywały rozwiązania 
bazujące na tzw. zielonej infrastrukturze 
(zielone tarasy, dachy, fasady), a 72% 
twierdzi, że będą uwzględniały potrzeby 
rodzin pracowników oraz lokalnych 
społeczności. Z kolei z ideą budynków 
w pełni autonomicznych pod względem 
zapotrzebowania na energię zetknęło się 
52% badanych przez nas firm. Najrzadziej 
spotykany wśród respondentów okazał się 
trend dotyczący elewacji wtapiających się 
w miasta (18%).

Technologie, które według badanych 
podmiotów działających w branży 
budowlanej mają szansę się upowszech‑
nić, to przede wszystkim rozwiązania 
zwiększające efektywność energetyczną 
budynków (93%) oraz odnawialne 
źródła energii i systemy inteligentne 
w budownictwie (oba po 89% wskazań). 
Warto także zwrócić uwagę, że wśród 
zjawisk obserwowanych w budownictwie 
duży potencjał mają również odzysk 
wody deszczowej (81%), prefabrykaty 
(77%), domy pasywne (74%) oraz nowe 
materiały budowlane (68%).

W Polsce powyższe rozwiązania 
budownictwa zrównoważonego są już 
w zasadzie standardem w przypadku 
nowych biurowców, budynków przemy‑
słowych, handlowych czy hotelowych 
i mieszkalnych. Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego informuje, 
że już ponad 500 budynków uzyskało 
zielony certyfikat, np. BREEM, LEED czy 
WELL. Aż połowa z nich jest zlokalizo‑
wana na Mazowszu, 55 w Małopolsce, 
a 48 na Dolnym Śląsku.

Otwartość na nowości
Choć w raporcie EFL można dostrzec sporą 
znajomość trendów wśród reprezentantów 
budownictwa, to jednak pod względem ich 
adaptacji większość badanych jest ostroż‑
na. Aż 59% przedsiębiorstw to podmioty 
zainteresowane innowacjami i trendami, 
ale bojące się chybionych inwestycji. Z tego 
względu wdrażają nowe rozwiązania, jeśli 
te sprawdziły się w innych firmach. 13% 
to pionierzy, którzy dostrzegają potrzebę 
wyznaczania i wdrażania trendów oraz są 
gotowi podjąć ryzyko. Co 12. zapytanemu 
odpowiada status quo.

 Skłonność do szukania nowych 
rozwiązań oraz łatwość adaptacji do 
zmieniających się warunków rynkowych 
w dużym stopniu zależy od specyfiki 
wykonywanego zawodu. Najbardziej 
otwartą na nowości grupą zawodową są 
architekci (88%), architekci i projektanci 
wnętrz (87%), projektanci wzornictwa 
przemysłowego (80%) oraz budowlańcy 
inżynierowie (80%). Z kolei najmniej 
za pan brat z trendami są urbaniści 
i planiści. 
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Rewolucja? 
Zmiany w rozliczaniu 

leasingu operacyjnego
Elżbieta Amborska

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku nowych zasad 
rozliczania leasingu operacyjnego. Zmiany mają objąć odpisy amortyzacyjne i podatkowe.

Dotychczasowe regulacje dotyczące 
rozliczania leasingu operacyjnego do 
celów podatkowych pozwalały gros 
kosztów związanych z użytkowaniem 
leasnigowanych przedmiotów odpisać 
od podatku dochodowego. To sprawiało, 
że mając do wyboru zakup sprzętu 
firmowego za środki pozyskane z kre‑
dytu bankowego albo leasing, wielu 
przedsiębiorców wybierało leasing, 
finansowy lub operacyjny. Na finansowy 
decydowały się przede wszystkim firmy, 
dla których ważna była możliwość 
odnowienia np. floty samochodowej po 
zakończeniu okresu leasingowego. Na 
operacyjny – firmy, dla których istotna 
była wysokość rat leasingowych i tani 
wykup leasingowanego sprzętu.

Jeżeli zmiany proponowane przez 
resort finansów w nowelizacji ustawy 

o podatku PIT, CIT i ryczałcie od przy‑
chodów ewidencjonowanych faktycznie 
wejdą w życie, warto będzie rozważyć 
wszelkie za i przeciw, bowiem na leasing 
operacyjny trzeba będzie spojrzeć 
inaczej. Czy nowe zmiany mogą spowo‑
dować, że nie będzie on tak przyjaznym 
narzędziem finansowania działalności 
firm? Jedno jest pewne – za wcześnie 
jeszcze mówić, że trzeba będzie szukać 
innych sposobów na sfinansowanie 
zakupu sprzętów i maszyn potrzebnych 
firmom.

Co warto wiedzieć? Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finan‑
sowej (MSSF16), które także zaczną 
obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, 
kategorią leasingu operacyjnego nie 
posługują się wcale. Traktują go tak, jak 
leasing finansowy.

Planowane zmiany
Najważniejsza zmiana, która dotknie 
firmy decydujące się na leasing 
operacyjny, dotyczy limitu kosztów, 
które będzie można uwzględnić 
w rozliczeniach podatku dochodowe‑
go. Obecnie raty leasingowe można 
odpisywać w pełnej wysokości. Od 
nowego roku Ministerstwo Finansów 
chce je limitować. Maksymalna kwota 
rat, którą będzie można wykazać w ra‑
mach kosztów uzyskania przychodu 
to 150 tys. zł. Do takiego samego 
poziomu podniesione mają być limity 
odpisów amortyzacyjnych oraz tych 
zakupionych przez firmę za gotówkę 
lub kredyt. Obecnie to 20 tys. euro, 
czyli około 86 tys. zł.

Drugą zmianą, którą odczują leasin‑
gobiorcy, jest propozycja, aby koszty 
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nabycia i używania 
samochodu osobowe‑
go, wykorzystywanego 
do celów firmowych 
i prywatnych (tzw. 
cele mieszane), 
odliczać od przycho‑
dów tylko w 50%. 
Należny podatek VAT 
odliczany będzie także 
w 50%. Jeżeli firma 
zadeklaruje, że auto 
będzie pełniło funkcje 
wyłącznie służbowe, 
będzie mogła odliczyć 
100% kosztów jego 
eksploatacji i 100% 
VAT. Będzie musiała jednak prowadzić 
dla leasingowanego sprzętu taką samą 
ewidencję, jaka dziś sporządzana 
jest do celów odliczenia VAT. Na 
dotychczasowych zasadach rozliczane 
będą natomiast samochody prywatne 
wykorzystywane do celów służbowych.

Dla firm, które zastanawiają się, co bę‑
dzie dla nich lepsze: leasing, kredyt czy 
wynajem samochodu, istotna jest także 
zapowiedź likwidacji tzw. kilometrówki, 
na którą – jak twierdzi minister Teresa 
Czerwińska – skarżą się szczególnie 
najmniejsi przedsiębiorcy. Największe 
trudności sprawia im prawidłowe 
wypełnianie ewidencji przebiegu 
pojazdu dla potrzeb rozliczenia podatku 
dochodowego PIT.

Kto odczuje zmiany?
Resort finansów twierdzi, że planowane 
zmiany obejmą tylko firmy prowadzące 
księgi rachunkowe, które leasing opera‑
cyjny rozliczają inaczej do celów bilanso‑
wych i celów podatkowych. Dotychczas 
był on elementem pozabilansowym. 
Wraz z początkiem nowego roku zaczną 
je obowiązywać standardy MSSF16 
(przestrzegać muszą ich wszystkie 
przedsiębiorstwa kapitałowe notowane 
na giełdzie i firmy od nich zależne) okre‑
ślające zakres informacji, które powinny 
znaleźć się w sprawozdaniu finansowym, 
sposób ich prezentacji oraz metody 
wyceny aktywów i zobowiązań. Zgodnie 
z nimi leasing operacyjny będzie od no‑
wego roku traktowany jak leasing finan‑
sowy, a to oznacza, że wszystkie przed‑
mioty i usługi użytkowane w ramach 
leasingu znajdą się w aktywach tych 
firm, zaś płatności wykazywane będą 
jako ich zobowiązania. W rzeczywistości 
sytuacja finansowa firm prowadzących 
księgi rachunkowe się nie zmieni, ale na 
skutek nowych standardów będą one wy‑
kazywały wyższy poziom zadłużenia niż 
obecnie. W dodatku po wejściu w życie 
zmian proponowanych przez resort fi‑
nansów w rozliczeniach do celów podat‑

Z ostatniej chwili
Z udzielonych przez 
Ministerstwo Finansów 
odpowiedzi na interpe‑
lacje poselskie wynika, 
że resort zrezygnował 
z wprowadzenia 50% 
limitu zaliczania do 
kosztów uzyskania przy‑
chodów samochodów 
użytkowanych w celach 
mieszanych. Obecnie 
rozważane jest wpro-
wadzenie limitu 75%.

Marzenia się spełniają! 
Lubelski start-up rusza 
na podbój Stanów 
Zjednoczonych
Grupa Tipmedia to jeden z najlep‑
szych lubelskich start‑upów, który 
od 3 lat działa z powodzeniem na 
rynku ogólnopolskim, a teraz rusza 
na podbój Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Wielkiej Brytanii. Ostatnie 
intensywne miesiące pracy przy‑
niosły Grupie Tipmedia kolejne 
sukcesy, w tym m.in. zwycięstwo 
w konkursie NLAB: Nevada‑
‑Lubelskie Accelaration Bridge. 

Grupa Tipmedia to ogólnopolska 
sieć reklamowa tworzona przez 
media lokalne. Sieć to w tej chwili 
kilkuset partnerów w całej Polsce. 
W każdej chwili mogą dołączyć do 
niej kolejne portale, które zyskują 
w ten sposób nie tylko nowoczesny 
serwis informacyjny, ale również 
możliwość zarabiania na ogólnopol‑
skich kampaniach reklamowych. 
Współpracą z lubelskim start‑upem 
są zainteresowane pierwsze portale 
ze Stanów Zjednoczonych.

– To efekt pracy całego zespołu 
Tipmedia i zaangażowania naszych 
partnerów z Nevady. Trzy lata 
temu, zakładając firmę, marzyłem 
o tym, że wezmę kiedyś udział 
w programie akceleracyjnym w Stanach 
Zjednoczonych i zaistnieję na tym 
rynku. Teraz staje się to rzeczywistością 
– podkreśla Piotr Marek, prezes 
zarządu Grupy Tipmedia.

Konkurs NLAB: Nevada‑
‑Lubelskie Accelaration Bridge to 
wspólne przedsięwzięcie Samo‑
rządu Województwa Lubelskiego 
i stanu Nevada. Laureaci konkursu 
to 10 lubelskich start‑upów, które 
w nagrodę polecą do USA.

www.tipmedia.pl

kowych opłaty leasingowe 
będą one mogły zaliczyć 
do kosztów uzyskania 
przychodu dopiero wtedy, 
gdy obciążą one wynik 
bilansowy firmy – w dacie 
dokonania odpisu 
amortyzacyjnego, a więc 
później niż obecnie. 

Zdaniem Minister-
stwa Finansów zmian 
nie powinni odczuć 
podatnicy rozliczający 
się na podstawie po-
datkowej księgi przy-
chodów i rozchodów. 
Dla nich momentem 

zaliczenia wydatków do kosztów 
będzie moment otrzymania faktury od 
leasingodawcy. Opłaty leasingowe do 
kosztów uzyskania przychodu nadal 
będą mogli więc zaliczać jednorazowo 
(poza pewnymi wyjątkami). Eksperci 
twierdzą jednak, że jeżeli zmiany 
wejdą w życie w formie proponowanej 
przez Ministerstwo, dla większości 
przedsiębiorstw, które obecnie decy‑
dują się na leasing operacyjny, pod 
względem podatkowym będzie on tak 
samo opłacalny jak zakup samochodu 
służbowego. Najmniej korzystny będzie 
leasing (i zakup) auta użytkowanego do 
celów mieszanych.

Pewne niewiadome
Zmiana zasad rozliczania leasingu ope‑
racyjnego na pewno spowoduje zmiany 
rynku. Nie wiadomo ani jak zareagują 
leasignodawcy, ani leasingobiorcy. 
Nie wiadomo też, jak nowe regulacje 
przełożą się na relacje między bankami 
i firmami zobowiązanymi do przestrze‑
gania MSSF16. Nie wiadomo nawet, 
czy zmiany wejdą w życie w formie 
zaproponowanej przez Ministerstwo 
Finansów. Przede wszystkim jednak 
nie wiadomo czy Ministerstwo Finan‑
sów zastosuje zasadę ochrony praw 
nabytych do umów zawartych przed 
2019 rokiem. A jeżeli tak, to czy leasin‑
gobiorcy będą zobowiązani zgłosić je 
w określonym terminie do urzędu skar‑
bowego, tak jak to było np. wtedy, gdy 
samochody z kratką objęto zakazem 
odliczania więcej niż 60% VAT.

Nie wiadomo również, czy nowe 
przepisy nie spowodują podwójnego 
opodatkowania leasingowanego 
sprzętu. Nie ma bowiem wyraźnego 
zapewnienia ze strony resortu, że 
ograniczenie do 150 tys. zł nie będzie 
obowiązywać obu stron transakcji: lea‑
singodawcy i leasingobiorcy. Gdyby do 
tego doszło, obie strony zobowiązane 
byłyby do odprowadzenia podatku od 
nadwyżki. 



PrOduKT    Fachowiec Lubelski  XI – XII 201810

Prapremiera Toyoty Camry 
w Lublinie

Prestiżowa limuzyna Toyota Camry po 14 latach nieobecności wraca do Europy i Lublina. Swoją 
prapremierę w województwie lubelskim miała 25 października na terenie Perła – Browary Lubelskie S.A. 

Wydarzenie zorganizował oczywiście salon Toyoty – Auto Park Rusiłowicz, Czarnik Sp. J. Wzięło 
w nim udział ponad 200 gości ze świata biznesu i kultury, a także klienci lubelskiego salonu. 

Gwiazda wieczoru Toyota Camry cie‑
szyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Klienci docenili stylistykę pojazdu, 
zastosowane innowacyjne technologie 
już od podstawowej wersji wyposażenia 
oraz napęd hybrydowy o mocy 218 KM.

Obecnie ruszyła przedsprzedaż mo‑
delu w cenie od 139 900 zł brutto. Już 
niedługo modele Toyoty Camry będą 
jeździć po lubelskich ulicach.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu 
tanecznego UDS Cheerleaders oraz mu‑
zyka na żywo wykonana pod przewodni‑
ctwem pani Natalii Kozub (skrzypaczki 
solistki Filharmonii Lubelskiej). Podczas 
bankietu goście skorzystali z atrakcji 
zwiedzania z przewodnikiem podziemi 
Browaru Perła oraz pysznego cateringu.

Partnerami wydarzenia byli: Po‑
wszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna oraz Würth Polska Sp. z o.o. 
Oddział Lublin.

Więcej informacji na stronie 
www.toyota‑lublin.pl.

Zespół taneczny UDS Cheerleaders

To wydarzenie było prawdziwą gratką dla miłośników motoryzacji



AUTO PARK, Rusiłowicz, Czarnik Sp. J.
Kalinówka 18, 21-040,  Kalinówka k/Lublina, tel. (81) 534-14-00

www.promocjetoyoty.pl 

Lepszy biznes 
zaczyna się od TOYOTY

* Pakiet przeglądów gratis obejmuje koszt 3 pierwszych przeglądów (nie dotyczy modeli Proace oraz Proace Verso) i obowiązuje wyłącznie przy wyborze finansowania Leasingu 
SMARTPLAN z pakietem Standard lub Comfort.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów i dotyczy wybranych modeli, szczegóły w salonie.

TOYOTA Proace 
• Indywidualne rabaty
    dla  firm 
• Pełne odliczenie 
    podatku VAT 
• Trzy długości 
    nadwozia 
• Gwarancja 
    1.000.000 km 
    lub 3 lata, 
    co pierwsze nastąpi 
Szczegóły oferty 
pod nr tel.:
532-950-681

NOWA Camry: 
rata od 1399 zł netto 
+ pakiet przeglądów 
za 1 zł brutto*

Compact

Medium

Long

http://www.promocjetoyoty.pl
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Spotkanie integracyjne dekarzy 
Oddziału Lubelskiego

darek.m@ihz.pl

Jednym z najprężniej działających 
stowarzyszeń budowlanych w regionie 
lubelskim jest Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy. Zrzesza ono osoby zawodowo 
związane z branżą dachową: wyko‑
nawców, ekspertów, projektantów, 
dostawców oraz producentów materia‑
łów budowlanych przeznaczonych do 
budowy dachów.

Działania Stowarzyszenia obejmują 
zarówno tworzenie silnej reprezentacji 
interesów dekarzy, jak i dbanie o ich 
rozwój zawodowy oraz integrację. Nie 
ulega wątpliwości, że lubelscy dekarze 
stali się zwartą i silną grupą umiejącą 
nie tylko dobrze się bawić, ale także 
razem pracować.

Redakcja Fachowca Lubelskiego miała 
okazję uczestniczyć w tegorocznym 
wyjeździe integracyjnym dekarzy 
Oddziału Lubelskiego. W Ulanowie, 
położonym u ujścia Tanwi do Sanu, 
w dniach 15−16 września spotkało się 
ponad 70 osób.

Niewątpliwie główną atrakcją, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
był spływ kajakami po malowniczej 
rzece Tanew. Po trzech godzinach spę‑
dzonych na wodzie wszyscy bezpiecznie 
dotarli do celu, ale kilka osób zaliczyło 
przymusową zimną kąpiel. Organizato‑
rzy nie zapomnieli także o młodszych 
uczestnikach wyjazdu – mieli oni moż‑
liwość pływania galarami po rzece San, 
a wszystko pod czujnym okiem rodziców 
i flisaków. 

Wieczór spędzony przy kolacji w oka‑
załej altanie w środku sosnowego lasu 
był okazją do wielu rozmów, a muzyka 
zachęcała do tańca. Oczywiście był 
również czas na wygłoszenie kilku słów 
przez prezesa Grzegorza Jabłońskiego, 
a także na podziękowania Zarządu 
skierowane do dekarzy za zaangażo‑
wanie w działania Oddziału PSD oraz 
dla Tomasza Widerlika – obecnego tam 
Członka Wspierającego i producenta 
pokryć dachowych. 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy 
Oddział Lubelski 
Biuro: Czerniejów 49A, 
 23−114 Jabłonna, tel. 503 123 889;

lubelski@dekarz.com.pl

www.dekarz.com.pl;

www.facebook.com/
PolskieStowarzyszenieDekarzy

http://www.dekarz.com.pl
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ISOVER radzi
Jakub Zarzycki, kierownik 
produktu ISOVER
Skuteczna izolacja dachu powinna 
uwzględniać inteligentną membranę 
paroizolacyjną – taką, która będzie 
stanowiła system pozwalający  
w 100% uszczelnić poddasze, jednocześ‑
nie dbając o odpowiednie zarządzanie 
wilgocią w przegrodzie, co jest ważne, 
aby zachować trwałość konstrukcji  
i odpowiedni mikroklimat. Zapewnienie 
doskonałego zarządzania wilgocią 
na poddaszu jest bardzo trudne bez 
odpowiednich materiałów, dlatego 
należy podchodzić do tego zagadnienia 
całościowo, patrząc nie tylko na samą 
nowoczesną, inteligentną paroizolację 
o zmiennym współczynniku oporu 
dyfuzyjnego, ale także na akcesoria 
w postaci taśm czy uszczelniaczy i tech‑
nologię ich zastosowania. Inteligentna 
paroizolacja ma tę zaletę w porównaniu 
ze standardowymi rozwiązaniami, że 
w okresie letnim poprzez swoją struktu‑
rę ułatwia usunięcie ewentualnej wilgoci 
w dachu, zimą zaś tworzy szczelną 
powłokę, czym blokuje przedostawanie 
się pary wodnej z wnętrza budynku do 
przegrody. System z folią Isover Vario® 
XtraSafe posiada Sd (współczynnik 
charakteryzujący przenikanie pary 
wodnej) od 0,3 do 25 m. Dodatkowo cały 
bezpieczny system montażu na rzepy 
może łatwo i szczelnie zamontować 
nawet laik.

Informacja o produkcie
System ISOVER Vario® XtraSafe 
przeznaczony jest do zapewnienia 
szczelnej koperty budynku przy izolacji 
dachów skośnych i ścian zewnętrznych 
w systemach szkieletowych. W jego 

skład wchodzą paroizolacja 
o właściwościach 
zmieniających 
się zależnie od 
warunków klima‑
tycznych otoczenia 
oraz odpowiednio 
dobrane akcesoria 
– produkty klejące 
i uszczelniające. 
ISOVER Vario® XtraSafe 
to folia paroizolacyjna 
o zmiennym oporze dyfu‑
zyjnym Sd = 0,3−25 m. Jest 
dostępna w rolkach o wy‑
miarach 40×1,5 m (60 m2). 
Do mocowania folii do 
konstrukcji dachu służą 
samoprzylepne rzepy Vario® 
XtraPatch. Dzięki połączeniu typu 
„rzep” możliwa jest wielokrotna korekta 
położenia folii ISOVER Vario® XtraSafe. 
Wymiary rzepów to 20×60 mm, ofero‑
wane są w rolkach w ilości 208 sztuk 
na taśmie. Żeby zapewnić hermetyczne 
uszczelnienie systemu, należy styki 
poszczególnych arkuszy folii osłonić ta‑
śmą izolacyjną ISOVER Vario® XtraTape 
o wysokiej przyczepności do różnych 
podłoży. Jej rolka ma 6 cm szerokości 
i długość 20 m. Istotnym elementem 
systemu jest ISOVER Vario® XtraFit 
– trwały, elastyczny uszczelniacz 
w kartuszach do aplikacji za pomocą 
pistoletu montażowego. Służy do wy‑
konywania hermetycznych uszczelnień 
na styku folii oraz ścian szczytowych, 
sufitów, kominów czy też konstrukcji. 
Ostatnią nowością wchodzącą w skład 
systemu Vario® jest taśma Bond, która 
dzięki zmiennemu parametrowi oporu 
dyfuzyjnego Sd doskonale sprawdza się 
do zapewnienia szczelności połączeń 
okien oraz drzwi z konstrukcją prze‑
grody – niejako zastępując tym samym 
„ciepły montaż” (oferowana w szero‑
kościach 100 oraz 150 mm). Doskonale 
przyczepna do standardowych podłoży 
konstrukcyjnych.

Anna Gil, kierownik 
Biura Doradztwa 
Technicznego ISOVER
Do izolacji dachu skośnego dobrze 
jest zastosować lekki i sprężysty ma‑
teriał, który nie obciąży konstrukcji, 
a jednocześnie pozwoli wypełnić całą 

przestrzeń pomiędzy krokwiami. 
Pamiętajmy też o zastosowaniu drugiej 
warstwy izolacji pod krokwiami, 
która pozwoli wyeliminować mostki 
termiczne. Najbardziej efektywna izo‑
lacja poddasza użytkowego to izolacja 
dwuwarstwowa.

Właśnie z powodu lekkości i spręży‑
stości, jak również doskonałych para‑
metrów termoizolacyjnych, najbardziej 
optymalnym materiałem do izolacji 
dachów skośnych jest wełna mineralna 
szklana. A ponieważ nasze domy 
budujemy na lata, nie bez znaczenia jest 
również trwałość tego materiału, m.in. 
w zakresie niezmienności parametrów 
izolacyjnych i ogniowych w czasie. 

Wybierając wełnę mineralną, 
postawmy na produkt o jak najniż‑
szym współczynniku przewodzenia 
ciepła – oznaczonym na etykiecie 
literą λ (lambda). Wybór materiału 
o niższej lambdzie w miejsce słabszego 
materiału (o gorszych właściwościach 
termoizolacyjnych) to „cieplejsze”, 
bardziej komfortowe poddasze i niższe 
rachunki za ogrzewanie. Natomiast 
gdy mamy stosunkowo niskie poddasze 
i zależy nam na każdym centymetrze 
jego wysokości, dzięki niskiej lambdzie 
uda nam się uzyskać założony opór 
cieplny przy wykorzystaniu stosunkowo 
cienkiej warstwy izolacji.

Polecanymi przez nas produktami 
do dachu skośnego w domach ener‑
gooszczędnych i pasywnych są np. 
Multimax 30 (λ 0,030), Super‑Mata 
(λ 0,033) lub Super‑Mata Plus (λ 0,032).

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o. 
44−100 Gliwice, ul. Okrężna 16 
tel. 664 949 708, tel. 32 339 63 34, www.isover.pl

http://www.dekarz.com.pl
http://isover.pl
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Targi Warsaw Home 2018
Magdalena Balicka, redakcja@swiatkominkow.pl

W dniach 4−7 października br. w Nadarzynie w Ptak Warsaw Expo odbyły się jedne z najbardziej 
prestiżowych targów wnętrzarskich w Europie Środkowo‑Wschodniej – Międzynarodowe Targi 

Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home 2018. O pozycji targów świadczy z pewnością bardzo 
duża powierzchnia wystawiennicza, bo aż 120 m2, liczba wystawców – ponad 600, w tym 

119 z zagranicy oraz liczba odwiedzających, która w tym roku wyniosła ponad 77 tys.

Warsaw Home to wyjątkowe wydarzenie 
m.in. dlatego, że stanowi zarówno 
platformę biznesową dla nawiązywania 
międzynarodowych kontaktów, jak 
i przestrzeń dla pasjonatów wyposaże‑
nia wnętrz. Zrzesza architektów, projek‑
tantów wnętrz, właścicieli firm, a także 
sklepy i klientów indywidualnych.

W tym roku na targach w jednym 
miejscu na pięciu halach można było 
zapoznać się z najnowszymi trendami 
z branży meblowej, dekoracyjnej, 
wykończeniowej oraz dodatków. Odwie‑

dzający mogli podpatrzeć, co jest modne 
m.in. w obszarze mebli, dekoracji, teks‑
tyliów, oświetleniu, akcesoriach kuchen‑
nych i AGD. Z branży wykończeniowej 
na targach prezentowane były podłogi, 
panele i materiały do wykończenia 
ścian, drzwi oraz armatura i ceramika 
łazienkowa. Sporą grupę stanowiły też 
kominki i piece polskich, a także zagra‑
nicznych producentów.

Podczas tegorocznej edycji domino‑
wały nowoczesne, designerskie meble 
i dodatki. Nie zabrakło też indywidual‑

nych, ręcznie wykonanych, nietypowych 
projektów. Oprócz stonowanych 
kolorów widoczne były tendencje nie 
tylko w kierunku pastelowych, ale 
także nasyconych barw. W kuchniach, 
łazienkach, meblach i oświetleniu domi‑
nowały bogate, lśniące złote zdobienia, 
w dodatkach geometryczne kształty, zaś 
jeśli chodzi o meble – twarde drewno 
i marmury. 

Na targach najbardziej spodobały mi 
się aranżacje łazienkowe. Szczególną 
uwagę zwróciłam na wanny wolno 
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stojące, których jestem wielką fanką. 
Ciekawe modele znajdowały się na 
stoisku marki Besco – wanny urzekały 
lekkimi, opływowymi kształtami. 
Zwróciłam też uwagę na produkty marki 
Ravon. Ich umywalki i wanny wolno 
stojące zachwyciły mnie różnorodnością 
form i kolorów. Model, który szczególnie 
przypadł mi do gustu to wanna Viya, 
wyróżniająca się ponadczasowym 
designem i nietypowym wyprofilowa‑
niem. Jednak jak każda kobieta lubię 
błyskotki, dlatego w zachwyt wprawiła 
mnie złota wanna od Marmorin Design 
oraz złota umywalka, bateria i dodatki 
na stoisku marki Tubądzin, od których 
nie mogłam oderwać oczu. 

Oprócz aranżacji łazienkowych zwró‑
ciłam też uwagę na ceramikę i mozaiki, 
zwłaszcza na dwa stoiska. Pierwsze 
należało do nowej polskiej marki 
Terra Ignis, która oferuje ceramikę 
przeznaczoną do różnych zastosowań. 
W ofercie firmy znajdują się nie tylko 
pojedyncze kafle, ale także całościowe 
realizacje kaflowych pieców, kominków 
bądź kuchni wraz ze współczesną 
zabudową meblową. Natomiast na dru‑
gim prezentowano dekoracje ścienne, 
wykonane z małych kafelków, z których 
układane są spersonalizowane mozaiki 
marki Pezzettini. Mozaiki mogą mieć 
dowolny wymiar i kolorystykę, a za 
inspirację do wykonania może posłużyć 
zdjęcie lub grafika. 

Organizatorzy III edycji targów 
Warsaw Home wybrali najlepiej zaaran‑
żowane według nich stoiska i nagrodzili 
je statuetkami zaprojektowanymi przez 
Tomasza Rygalika. I tak w kategorii Se‑
lected Design nagrodzona została firma 
Fameg; w kategorii Furniture – marka 
Taranko; w kategorii Deco – firma Davis; 
w kategorii Kitchen & Dining – Bora 
i na koniec w kategorii Interior Finish – 
firma Enger. 

Wydarzeniu towarzyszyły liczne 
wykłady, prelekcje i prezentacje. Dru‑
giego dnia targów w hali C odbyły się 
m.in. warsztaty na temat zastosowania 
materiałów do budowy kominków 
poprowadzone przez starszego Cechu 
Zdunów Polskich – Piotra Baturę. 

Tegoroczne targi Warsaw Home 
odznaczały się różnorodnością form 
i faktur, nowoczesnym designem na 
światowym poziomie i pięknie zaaran‑
żowanymi stoiskami. Z pewnością 
odwiedzający nie mieli na co narzekać 
i wrócą za rok, gdyż na targach mogli 
zapoznać się z najnowszymi trendami 
wnętrzarskimi, wysłuchać wielu 
ciekawych prezentacji, zainspirować 
się i przyjrzeć bliżej praktycznym, ale 
jednocześnie po prostu pięknym urzą‑
dzeniom, przedmiotom i dodatkom. 
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Trendy w płytkach ceramicznych
Alicja Konarska

Dostosowanie oferty do trendów panujących na rynku to jeden z warunków sukcesu dla firmy 
działającej w branży wykończenia wnętrz. Aby nadążyć za zmianami w ofercie wiodących 

firm produkujących ścienne i podłogowe okładziny ceramiczne, nieodzowne jest uczestnictwo 
w największych światowych targach, na których prezentują one nowe kolekcje.

Warto śledzić zwłaszcza propozycje 
tych firm, które wyznaczają i kształtują 
trendy. Istotny jest nie tylko styl, ale 
także format, kolor, materiał i design 
płytek. Ich kombinacja umożliwia szero‑
ką różnorodność dostępnych produktów 
oraz szeroki wachlarz rozwiązań, które 
pozwolą zaspokoić oczekiwania klien‑
tów o różnych osobowościach, gustach 
i temperamentach. 

Minimalizm, biel i lastryko
W sferze aranżacji łazienek, produktach 
dostępnych na rynku i pojawiających 
się nowościach trudno aktualnie wyod‑
rębnić wyraźnie dominujący styl. Mamy 
raczej do czynienia z równoległym 
rozwojem kilku najbardziej popularnych 
trendów. Prym wiedzie minimalizm, 
czyli styl nowoczesny, oparty na 
prostych i surowych rozwiązaniach, 

służących temu, aby stworzyć efekt 
przestronności i czystości. Ważną rolę 
odgrywa też format – im większy, tym 
bardziej doceniany. W opinii archi‑
tektów wnętrz mają one więcej zalet 
estetycznych niż wad montażowych, 
które można zniwelować, zatrudniając 
profesjonalną ekipę wykonawczą. Uzy‑
skanie najlepszego efektu estetycznego 
pod tym względem zapewniają płyty 
gresowe, które można łączyć z dowolny‑
mi strukturami, a także z ocieplającym 
aranżację drewnem.

Na tegorocznych targach dało się 
zauważyć powrót gresów imitujących 
kamienie – zdetronizowały one wszech‑
obecny cement. Fabryki, które dyktują 
rynkowe trendy, pokazały w tym 
roku nieco cięższe łazienki – mocno 
uwidocznił się kamień belgijski, który 
z natury jest prawie czarny. Wnętrza 
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Alicja Konarska
– od 20 lat związana z branżą 
ceramiczną. Szef działu kreacji 
i ekspozycji Salonika Salon Łazie‑
nek w Lublinie, ul. Związkowa 35. 
Koordynator współpracy salonu 
z architektami zewnętrznymi. 
Rokrocznie uczestniczy w wielu 
wyjazdach szkoleniowych do fabryk 
na całym świecie. Specjalizuje się 
w technologii produkcji i badaniu 
trendów panujących na rynku.

R E K L A M A

nim wykończone są bardzo eleganckie 
i minimalistyczne. Często ociepla się 
je jasnym, żywym gresem imitującym 
deski lub strukturalnymi żaluzjami, 
pięknie załamującymi światło.

Łącząc rozmaite odcienie faktury 
i formaty, możemy uzyskać niebanalny 
wystrój. Ponadczasowe w dalszym ciągu 
są łazienki w bieli, delikatnie przełama‑
ne mozaiką lub metalem. Biel, połysk 
i motywy 3D odpowiednio połączone 
z zastosowaniem trików przestrzennych 
wizualnie powiększają niewielkie 
łazienki.

Bardzo widocznym trendem jest 
wprowadzenie gresów typu lastryko. 

To niewątpliwie propozycja tylko dla 
klientów odważnych i szukających 
niebanalnych rozwiązań. Genialne są 
zwłaszcza takie lastrykowe gresy fabry‑
ki Porcelanosa. 

Klasyka w nowym wydaniu
Na rynek powracają produkty umożli‑
wiające aranżacje w stylu klasycznym, 
ale w minimalistycznym wydaniu. 
Pojawiają się wśród nich także płytki 
z połyskiem, najczęściej na tych 
imitujących kamień. Umożliwia to 
wykorzystanie technologii cyfrowej. 
Zachwycają zwłaszcza kolekcje białego 
marmuru z ciemną żyłką, które idealnie 
sprawdzają się w aranżacjach elegan‑
ckich ponadczasowych łazienek w stylu 
rezydencjonalnym.

W tym roku do płytek w stylu klasycz‑
nym dołączył biały kamień z rdzawą 
żyłą – i tu wkrada się zatem trend ocie‑
plania tak lubianych dotychczas szaro‑
‑białych wnętrz w stylu holenderskim. 
Ponadto nowoczesne technologie dają 
coraz większe możliwości odtwarzania 
znanych już wcześniej struktur na 
płytkach ceramicznych i gresowych. To 
trwałe rozwiązania, przypominające 
często dzieła sztuki. 

https://lubdom.targi.lublin.pl
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BUDMA 2019 – 
fachowe targi nowych możliwości

Najważniejsze targowe wydarzenie 2019 roku zbliża się wielkimi krokami. Co tym 
razem zobaczymy w Poznaniu podczas targów BUDMA? Czego mogą spodziewać się 
fachowcy, którzy przyjadą na targi z każdego zakątka naszego kraju? Prezentujemy 

kilka wybranych pozycji z programu przyszłorocznej BUDMY.

TURBO DEKARZ
Otwarte zawody dla dekarzy, cieśli i bla‑
charzy. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń 
wiekowych czy umiejętnościowych, liczy 
się przede wszystkim dobra zabawa. Na 
śmiałków czekać będą szybkie zadania 
zręcznościowe, umiejętnościowe, quizy 
z wiedzy dekarskiej, szybki montaż 
elementów dachowych, wbijanie gwoź‑
dzi na czas oraz bicie rekordu Polski 
w montażu okna dachowego. Oczywiście 
przewidziano cenne nagrody! Podejmij 
wyzwanie, weź udział w zabawie – Turbo 
Dekarzem nie zostaje się co dzień!

MONTERIADA
Realizowana podczas targów 
MONTERIADA corocznie przyciąga 
rzesze uczestników, zainteresowanych 
obejrzeniem „na żywo” prawidłowego 
montażu wyrobów stolarki budowlanej. 
W jej ramach podczas targów BUDMA 
powstanie specjalna strefa, na której 
zobaczymy na żywo dobre praktyki 
montażu okien, drzwi, bram i osłon 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik montażowych, mocowań oraz 

narzędzi. Do dyspozycji zwiedzających 
będą także specjaliści, którzy udzielą 
porad i odpowiedzą na wszelkie 
pytania. Tym razem jej organizator 
– Związek Polskie Okna i Drzwi – za‑
powiada szereg nowości. O szczegółach 
poinformujemy już wkrótce.

MISTRZOSTWA
Parkieciarze najwyższe umiejętności 
zaprezentują podczas Mistrzostw 
Europy Parkieciarzy – klasa OPEN. 
Podczas targów BUDMA zaprezento‑
wana zostanie sztuka parkieciarska na 
najwyższym europejskim poziomie. 
Dzięki formule udziału zespołów 
Mistrz + Uczeń, zobaczymy także 
elementy kształcenia praktycznego, 
wprowadzania młodych parkieciarzy 
w tajniki zawodu parkieciarza! 

Z kolei najlepszych uczniów szkół 
w zawodach budowlanych zoba‑
czymy podczas 48. edycji turnieju 
budowlanego „Złota Kielnia”. Nowy 
„narybek” budowlańców zaprezentuje 
swoje umiejętności m.in. w takich 
kategoriach, jak: montaż systemów 

suchej zabudowy, wykonywanie robót 
malarskich i tapeciarskich czy także 
robót murarskich i tynkarskich.

STREFY FACHOWCA
Podczas targów na wielu stoiskach wy‑
stawców przygotowane będą specjalne 
strefy pokazowo‑warsztatowe, gdzie 
każdy fachowiec będzie miał możliwość 
własnoręcznego wypróbowania i spraw‑
dzenia zalet innowacyjnego sprzętu 
budowlanego, narzędzi i materiałów. 
Pozwoli to poznać ich najważniejsze za‑
lety w warunkach „roboczych”, a także 
zasięgnąć dodatkowych, cennych infor‑
macji bezpośrednio od ich producentów. 

Klub PREMIER BUDMA
Nowości to jeden z największych 
atutów targowych wydarzeń. Podczas 
BUDMY w ofercie wystawców możemy 
się naturalnie spodziewać ich nawet 
kilkaset, a dodatkowo w lutym będzie‑
my mieli okazję zobaczyć absolutne 
targowe premiery rynkowe. Zatem to 
osoby, które zdecydują się przyjechać 
do Poznania, zobaczą je jako pierwsze 

https://www.budma.pl
https://www.budma.pl
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i też jako pierwsze będą mogły 
wprowadzić je do swojej oferty czy też 
zastosować w swojej pracy.

W grupie raźniej i taniej!
Dla wszystkich zainteresowanych przy‑
jazdem na targi BUDMA organizator 
przygotował projekt „Przystanek BUD‑
MA”, dzięki któremu dojazd do stolicy 
Wielkopolski będzie dofinansowany. 
Trzeba tylko spełnić kilka warunków. 
Przede wszystkim z dofinansowania 
przyjazdów grupowych skorzystać mogą 
profesjonaliści związani z branżą bu‑
dowlaną, a grupa musi liczyć minimum 
8 osób wraz z kierowcą. Dofinansowanie 
dotyczyć będzie przejazdu w „jedną 
stronę”, a jako dodatkowy bonus cała 
grupa otrzyma bezpłatne wejściówki 
i możliwość wjazdu na tereny targowe. 
Szczegóły projektu „Przystanek BUD‑
MA” znajdują się na stronie internetowej 
targów.

Cały program targów dostępny 
będzie już wkrótce na stronie 
Budma.pl. Zapraszamy! 

Więcej informacji także na 
Facebooku – @targiBUDMA.

R E K L A M A

Lubartów, Mieczysławka, tel. 81 855 2535, fax. 81 854 6311
www.lewtak.pl, e-mail: zwb@lewtak.pl

Nowy Produkt!!!
Płyty Stropowe Kanałowe

beton towarowy – pompa • stropy teriva • bloczki fundamentowe 

nadproża • systemy kominowe • systemy wentylacyjne 

kształtki wieńcowe • kształtki szalunkowe • parapety • schody 

Tegoroczna edycja targów cieszyła się dużym zainteresowaniem

http://www.lewtak.pl
https://www.budma.pl
https://www.budma.pl
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Styropian na budowie 
– okiem ekspertów

… efektywne ocieplenie dachu 
Dach jest elementem budynku, przez 
który może przenikać do 30% ciepła. 
Rozwiązań, które pozwolą nam się 
przed tym ustrzec, jest wiele. Naj‑
ważniejsza jest odpowiednio dobrana 
izolacja termiczna, jak również jej 
właściwe wykonanie. Najczęściej spo‑
tykaną metodą jest ułożenie materiału 
termoizolacyjnego międzykrokwiowo 
z dodatkową warstwą znajdującą 
się pod krokwiami. Eliminujemy 
wtedy, powstałe w miejscu wystąpienia 
wspomnianych krokwi, liniowe mostki 
termiczne. Często spotykane jest 
również mocowanie materiału termo‑
izolacyjnego, np. płyt polistyrenu ek‑
strudowanego, nakrokwiowo. Ułatwia 
to otoczenie niczym płaszczem izolacji 
cieplnej całego budynku. Z kolei dla 
stropodachów projektuje się warstwy 
termoizolacyjne ze styropianu, czyli 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS). 
Rodzaj użytego materiału zależy 
w głównej mierze od warunków pracy 
całej przegrody.

Warto nadmienić, że w budownictwie 
spotykamy styropiany w różnych odmia‑
nach i parametrach, w tym izolacyjności 
cieplnej. Często pojawiająca się wartość 
λ (lambda – współczynnik przewodzenia 
ciepła) występuje zazwyczaj w zakresie 
od 0,045 do 0,031 [W/mK] i ma kluczowy 
wpływ na parametry cieplne przegrody, 
które przekładają się bezpośrednio na 
związane z tym koszty ogrzewania. Dla‑
tego ważne jest, aby stosować produkty 
o możliwie najniższym współczynniku λ. 
Nie możemy jednak zapomnieć o po‑
zostałych parametrach deklarowanych 
przez producentów materiałów termo‑
izolacyjnych, w tym wytrzymałości na 
ściskanie CS(10) i rozrywanie TR.

… doskonała izolacja przy 
mniejszych grubościach płyt
Na polskich budowach od paru lat coraz 
większą popularność zyskuje styropian 
grafitowy, innowacyjny materiał izola‑
cyjny. Z technologicznego punktu wi‑
dzenia szary styropian różni się od tego 
klasycznego (białego) typem surowca, 
z którego jest wykonany. Kompozycja 

grafitu, dodana do cząsteczek polisty‑
renu spienialnego, nadaje mu szary 
(grafitowy) kolor i sprawia, że wykonane 
z niego płyty posiadają lepsze o około 
25% parametry izolacyjności.

Współczynnik przewodzenia ciepła 
λ dla grafitowych płyt izolacyjnych 
wynosi 0,031−0,032 W/(mK), a jak wia‑
domo, wybierając styropian o lepszych 
parametrach izolacyjnych, możemy 
zastosować cieńszą warstwę ocieplenia. 
Ma to szczególne znaczenie przy 
ocieplaniu balkonów, loggi i innych 
miejsc, gdzie chcemy ograniczyć straty 
powierzchni użytkowej do minimum.

Zastosowanie cieńszej warstwy sty‑
ropianu grafitowego pozwala ponadto 
oszczędzić na odpadach, długości 
kołków, a także płytszych ościeżach 
(węgarkach) i obróbkach blacharskich. 
Przykładowo, stosując warstwę sty‑
ropianu grafitowego o grubości 15 cm 
i o współczynniku przewodzenia ciepła 
lambda 0,031 W/(mK), otrzymamy 
zbliżony efekt izolacyjny, jak w przy‑
padku styropianu białego (lambda 
0,044 W/(mK)) o grubości 20 cm.
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Aplikując styropian grafitowy na 
ścianę, należy pamiętać o odpowiedniej 
ochronie tego materiału przed działa‑
niem promieni UV przy pomocy siatek 
elewacyjnych. Ważne jest również, 
aby do przyklejania płyt grafitowych 
używać kleju o elastycznej strukturze, 
ewentualnie dla dodatkowego polep‑
szenia przyczepności płyt zaleca się ich 
szlifowanie.

… łatwiejsze ocieplenie 
ocieplenia
W rozporządzeniu Ministra Infrastruk‑
tury w sprawie warunków technicznych, 
jakie powinny spełniać budynki i ich 
usytuowanie, zapisano minimalne 
współczynniki przenikania ciepła dla 
przegród budowlanych w naszym kraju. 
Inwestorzy i projektanci staną przed 
dylematem, w jaki sposób doprowadzić 
istniejące, ocieplone już budynki, do 
nowych regulacji prawnych w zakresie 
energooszczędności.

Jest to możliwe do wykonania w dwo‑
jaki sposób:

 � przez demontaż istniejących ociepleń 
i ich utylizację oraz wykonanie 
nowych izolacji grubościami spełnia‑
jącymi docelowe wymagania – sposób 
nieopłacalny z uwagi na bardzo 
wysokie koszty demontażu i utylizacji 
starych ociepleń;

 � przez ocieplenie istniejących ociepleń 
bez ich demontażu, czyli dokładając 
brakującą grubość izolacji tak, aby 
spełnić wymagania docelowe.

Chcąc w sposób prawidłowy wykonać 
ocieplenie ocieplenia, trzeba rozwią‑
zać kilka problemów technicznych 
i fizycznych naraz, ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawisk związanych 
z kondensacją pary wodnej i zawilgo‑
ceniem ścian. Warto w tym względzie 
zwrócić uwagę na paroprzepuszczalne 
płyty fasadowe. Zaprojektowano je 
tak, aby charakteryzowały się bardzo 
dobrymi parametrami termoizolacyj‑
nymi i wyższą (prawie dziesięciokrot‑
nie) niż standardowe płyty paroprze‑
puszczalnością. Proces odprowadzania 
pary wodnej z przegrody dokonuje się 
przez odpowiednio ukształtowane 
krawędzie płyt oraz ich odpowiednie 
mocowanie. Płyty fasadowe produ‑
kowane są w grubościach od 10 cm, 
dzięki czemu na połączeniach płyt 
mostki termiczne praktycznie nie 
występują (pomimo kanałów na 
ich krawędziach). Aby pozwolić na 
swobodne odprowadzanie pary wodnej 
z całej powierzchni ściany, przy nakła‑
daniu kleju należy zastosować metodę 
obwodowo‑punktową z otwartym 
pasmem pośrodku górnej krawędzi. 

Jako warstwę wykończeniową należy 
stosować tynki paroprzepuszczalne 
(oddychające). 

… skuteczne docieplenie 
fundamentów
Wykonując izolację budynku, należy 
pamiętać o prawidłowej izolacji ścian 
piwnic fundamentu. Straty ciepła 
przez te przegrody mogą wynosić 
nawet 6%.

Płyty styropianowe fundamentowe 
produkowane są z polistyrenu o pod‑
wyższonej wodoodporności. Materiał 
ten oprócz dobrej izolacyjności 
termicznej charakteryzuje się mini‑
malną nasiąkliwością wody (znacznie 
mniejszą niż standardowe płyty 
styropianowe). Ważnym czynnikiem 
w ich produkcji jest specjalnie dobrany 
surowiec i technologia wytwarzania. 
Styropiany fundamentowe produkuje 
się w tzw. technologii agregatowej 
– każda płyta formowana jest jako 
jeden element, w odróżnieniu od stan‑
dardowej produkcji, która polega na 
cięciu formowanych bloków na płyty 
o określonej grubości.

Minimalny współczynnik wytrzy‑
małości na ściskanie dla styropianów 
fundamentowych powinien wynosić 
CS(10)100 (nie mniej niż 100 kPa). 
Niezbędnym i bardzo ważnym dla 
nich parametrem jest współczynnik 
nasiąkliwości wody (czyli ile wody 
wchłonie styropian) – WL(T)1 
(1 w tym przypadku oznacza 1%).

Przed przystąpieniem do prac związa‑
nych z wykonaniem izolacji fundamen‑
tów należy odpowiednio przygotować 
powierzchnię ścian fundamentowych. 
Również jakość podłoża może mieć 
wpływ na rodzaj przewidzianej hydro‑
izolacji. Izolacja winna być wykonana 
co najmniej do poziomu gruntu lub do 
samej ławy, 80÷100 cm poniżej poziomu 
izolacji pionowej. W przypadku wyko‑
nywania dociepleń ścian fundamentów 
należy zawsze wykonać hydroizolację 
pionową, najlepiej z preparatu bitumicz‑
nego niezawierającego rozpuszczalni‑
ków organicznych. Styropian warto 
dodatkowo zabezpieczyć fundamentową 
folią kubełkową odporną na uszkodze‑
nia mechaniczne (korzenie, szkodniki, 
gryzonie).

Ułożenie izolacji termicznej na ścia‑
nie fundamentowej powoduje ograni‑
czenie wpływu ujemnej temperatury 
na konstrukcję fundamentu. Dobrze 
zaizolowane fundamenty nie pozwolą, 
by ciepło uciekało w dół. 

Wybierając styropian, pamiętajmy, 
że im grubszy styropian zastosujemy, 
tym wyższy będzie opór cieplny i – 
tym samym – lepszy efekt uzyskamy.

… skuteczne ocieplenie 
ścian, ale tylko 
w kompletnym systemie
Decyzja o dociepleniu ścian to dopiero 
początek całego procesu. Kolejny krok to 
wybór materiałów, przy pomocy których 
stworzymy estetyczną, efektywną 
i trwałą ochronę cieplną naszego domu. 
Stojąc przed wyborem odpowiedniego 
styropianu na fasadę, pamiętajmy 
o starej doktrynie, która głosi, że „co 
tanie, to drogie”. Podejmując decyzję, 
kierujmy się zaufaniem do producenta, 
wybierajmy produkty marek polecanych, 
sprawdzonych i rekomendowanych. 
Unikajmy zaś materiałów o zaskakująco 
niskiej cenie – zaniżenie ceny nie bierze 
się bynajmniej z troski producenta 
o pieniądze wydawane przez klienta, ale 
jest wynikiem bardzo zaniżonej jakości 
oferowanego produktu, co później ma 
negatywne odzwierciedlenie w efektyw‑
ności i trwałości ocieplenia. W składzie 
budowlanym nie jesteśmy w stanie „na 
oko” sprawdzić deklarowanych przez 
producenta parametrów technicznych 
styropianu. Do tego celu potrzebny jest 
profesjonalny sprzęt laboratoryjny, 
który pozwoli zweryfikować wartości 
rzeczywiste z tymi, które są podane 
na opakowaniu. Dlatego zawsze warto 
sprawdzić na stronach internetowych 
producentów, czym ich produkty się 
wyróżniają, jakie mają parametry i czy 
posiadają odpowiednie certyfikaty, 
atesty i rekomendacje. Zapoznajmy 
się z poradami producentów, których 
produkt zamierzamy wybrać – to dobra 
metoda na sprawdzenie profesjonalizmu 
firmy, jak też weryfikacja poprawności 
założonego rozwiązania. Duże firmy po‑
siadają profesjonalne działy techniczne, 
również mobilne, służące poradami eks‑
pertów z zakresu ocieplania budynków. 
Najbardziej odpowiednim i najczęściej 
wybieranym styropianem do ocieplenia 
ścian zewnętrznych jest szary styropian 
z dodatkiem grafitu, którego współczyn‑
nik przewodzenia ciepła λ (lambda) jest 
bardzo korzystny i wynosi 0,031 W/mK.

Jeśli wybraliśmy już styropian, to 
warto, by cały system ociepleniowy 
pochodził od tego samego producenta. 
W skład kompletnych systemów 
ociepleń wchodzą materiały izolacyjne 
(styropian), kleje, tynki, zaprawy, 
grunty, siatki oraz farby zapewniające 
całościowe ocieplenie budynku. Użycie 
kompletnych systemów ociepleń 
pochodzących od jednego producenta 
w połączeniu z profesjonalnym wykona‑
niem daje gwarancję trwałości i funkcjo‑
nalności takiego ocieplenia przez wiele 
lat. Nie należy oczywiście zapominać 
o okresowych przeglądach i najlepiej 
zlecić ich wykonanie fachowej ekipie. 
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Tylko architekt pokieruje budową
Jolanta Ojczyk

Na budowach szykują się duże zmiany. 
Wszystko za sprawą projektów ustaw 
o architektach i inżynierach budownic‑
twa oraz przepisów je wprowadzających. 
Zdaniem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa ich nieprecyzyjne zapisy 
spowodują, że kierownikiem budowy 
będzie mógł być tylko architekt. To 
oznacza, że blisko 116 tys. inżynierów 
straci takie uprawnienie na rzecz około 
13 tys. architektów. Ponadto kierownik 
budowy będzie wyznaczał kierowników 
robót budowlanych. Obecnie robi to 
inwestor. Gdy buduje dom jednorodzin‑
ny zwykle wystarcza mu jeden, główny 
szef budowy. Po zmianach może się oka‑
zać, że będą potrzebni kolejni. Eksperci 
ostrzegają, że może to zwiększyć koszty. 
W 2017 rok oddano do użytkowania 166 
595 budynków, w tym 85 220 jednoro‑
dzinnych i 4 921 wielorodzinnych.

Inżynierzy tylko od 
robót budowlanych
– W całym projekcie ustawy o inżynierach 
mowa jest tylko i wyłącznie o upoważnieniu 
inżyniera do kierowania robotami budow-
lanymi w zakresie posiadanych uprawnień 
– mówi Andrzej Falkowski, przewodni‑
czący Komisji Prawno‑Regulaminowej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
– Brakuje przepisów, które tak jak w przy-
padku architektów, wprost gwarantowały-
by prawo do pełnienia funkcji kierownika 
budowy – dodaje.

– Zgodnie z art. 9 projektu ustawy 
o inżynierach uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń uprawniają do kierowania 
robotami budowlanymi. Przepis milczy o kie-
rowaniu budową. Podobnie jest ze wszystki-
mi pozostałymi specjalnościami w zawodzie 
inżyniera, co wynika z art. 10−18 projektu 
ustawy o inżynierach. Wątpliwości potęguje 
zmieniany art. 22 Prawa budowlanego. 
W ust. 3 wyłącznie architekt jest wyraźnie 
wskazany jako osoba wykonująca funkcję 
kierownika budowy. Jednocześnie ust. 2, 
obejmujący także inżynierów, mówi wyłącz-
nie o kierowaniu robotami budowlanymi 
– tłumaczy Andrzej Falkowski.

Tymczasem zgodnie z art. 17 Prawa 
budowlanego uczestnikami procesu 
budowlanego są: inwestor, inspektor 
nadzoru inwestorskiego, projektant, 
kierownik budowy lub kierownik robót. – 
Kierownik robót budowlanych to nie to samo, 
co kierownik budowy – zaznacza Falkowski. 
– Kierownik budowy kieruje całą inwestycją, 
a kierownik robót odpowiada tylko za prace 

w zakresie posiadanych uprawnień, np. za 
instalacje sanitarną, elektryczną.

Z kolei projektowany art. 8 ustawy 
o architektach mówi wprost, że archi‑
tekt może pełnić samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie polegającą 
na kierowaniu budową lub robotami 
budowlanymi z wyłączeniem robót 
budowlanych zastrzeżonych dla osób 
posiadających uprawnienia budowlane 
w odpowiednim zakresie.

Inżynier będzie mógł być 
kierownikiem budowy
Zagrożenia nie widzi Przemysław Dziag, 
radca prawny Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich (PZFD). Jego zdaniem 
uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno‑budowlanej 
stanowią podstawę do kierowania całością 
budowy. – Art. 7 projektowanej ustawy o in-
żynierach mówi, że inżynier budownictwa, 
w zakresie posiadanych uprawnień budow-
lanych, jest uprawniony do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych. Zgodnie 
zaś ze zmienianym brzmieniem art. 12 
ust. 1 Prawa budowlanego za taką uważa 
się działalność związaną z koniecznością 
fachowej oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązywania zagadnień 
architektonicznych i technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych, obejmującą 
również kierowanie budową. Samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie w myśl 
projektowanego art. 12 ust. 2 będą mogły 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową, dostosowane do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych 
wymagań związanych z wykonywaną funkcją 
oraz posiadające tytuł zawodowy architekta 
lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności. Zatem nowe przepisy obejmą też 
inżynierów – uważa Dziag.

Wzrosną koszty zatrudnienia
Jeszcze inaczej na sprawę patrzy 
Ryszard Kowalski, prezes Związku Pra‑
codawców – Producentów Materiałów 
dla Budownictwa. – Branża boryka się 
z wieloma problemami, m.in. brakiem rąk 
do pracy, zatorami płatniczymi, wzrostem 
cen, a taka nieprecyzyjna zmiana przepisów 
to dodatkowy kłopot – podkreśla. I wska‑
zuje, że może wpłynąć na zwiększenie 
kosztów inwestycji. Gdyby okazało się, 
że obawy PIIB są uzasadnione, to liczba 
uprawnionych do kierowania budową 
zmniejszy się drastycznie.

Kierownik budowy powoła 
kierownika robót
Obecnie zgodnie z art. 42 ust. 4 
Prawa budowlanego przy prowadzeniu 
robót budowlanych, do kierowania 
którymi jest wymagane przygotowanie 
zawodowe w specjalności techniczno‑
‑budowlanej innej niż posiada kierow‑
nik budowy, inwestor jest obowiązany 
zapewnić ustanowienie kierownika 
robót w danej specjalności. Ten przepis 
zostanie jednak wykreślony. Za to 
zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 
to kierownik budowy ma zapewnić 
ustanowienie kierownika robót bu‑
dowlanych, posiadającego uprawnienia 
budowlane w wymaganej specjalności, 
o ile on takich nie ma. – Kierownik 
budowy m.in. prowadzi dziennik budowy, 
który przekazywany jest przez inwestora 
do organu nadzoru budowlanego. Gdy 
nie będzie miał uprawnień do kierowania 
pełnym zakresem robót, osobiście będzie 
zmuszony (ew. będzie naciskał inwestora) 
na zatrudnienie dodatkowych kierowni-
ków robót. Inaczej narazi się na utratę 
uprawnień lub nieuzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie przez inwestora – wska‑
zuje Andrzej Falkowski.

Marek Poddany zwraca uwagę, że 
wszystko zależy od skali inwestycji. 
– Zwykle kierownik dużej inwestycji ma 
odpowiedzialność większą niż malej. Dlate-
go, kiedy znaczny zakres robót lub stopień 
skomplikowania wymaga powołania kie-
rownika robót, powinien to robić inwestor 
na wniosek kierownika budowy – uważa 
Marek Poddany, wiceprezes PZFD.

Obecnie Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju analizuje opinie o projekcie. 
Zainteresowane strony miały niecałe 
trzy tygodnie na ich przesłanie. Projekty 
bowiem wykonują też wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 roku 
(sygn. 39/15). Zdaniem TK to w ustawie, 
a nie w rozporządzeniu powinien zostać 
wskazany zakres czynności w ramach 
uprawnień budowlanych, tam też 
muszą być określone wszelkie jego 
ograniczenia. Na ich uchwalenie TK dał 
ustawodawcy 12 miesięcy. Zakwestio‑
nowane m.in.: rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i rozwoju z 11 września 
2014 roku w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
utraci moc 12 lutego 2019 roku. Dlatego 
resort się spieszy. Nie zmienia jednak 
tylko zakwestionowanych przepisów, 
ale uchwala dwie nowe, duże ustawy 
i przepisy je wprowadzające. 

Firma STYROPMIN będąca z Państwem nieprzerwa-
nie od 25 lat, oprócz tego, że w swojej ofercie posiada 
bardzo szeroką gamę produktów styropianowych, zaj-
muje się także projektowaniem spadków do kształto-
wania powierzchni dachowych na dachach płaskich 
oraz ich produkcją. Nazywane są one często: spadka-
mi styropianowymi, klinami ze styropianu, systemem 
płyt spadkowym itp. Wykonane są one z różnych typów 
i odmian bloków styropianowych. 

Ich stosowanie daje niemal nieograniczone możliwość, 
dowolnego kształtowania spadków ze styropianu, których 
głównym zadaniem jest, (oprócz izolacji termicznej), od-
prowadzanie wód opadowych z dachów płaskich. Dla jak 
najlepszego odprowadzenia wody z połaci dachowej nie-
zmiernie ważne jest optymalne i prawidłowe zaprojek-
towanie takiego systemu spadków. Firma STYROPMIN 
wychodząc naprzeciw swoim klientom oferuje propozycję 
wykonania takich spadków na połaci całego dachu. Takie 
rozwiązanie dodatkowo maksymalnie ogranicza ryzyko 
powstawania mostków termicznych w dachu. 

W związku z tym, że Firma STYROPMIN dysponuje trze-
ma nowymi i nowoczesnymi fabrykami, o bardzo dużych 
mocach produkcyjnych, realizacja takich indywidualnych 
rozwiązań spadków dachowych wraz z dostawą na plac 
budowy jest naprawdę szybka i sprawna, a jakość gotowe-
go produktu najwyższa. R
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Czym okryć ścianę 
– styropian czy wełna?

 Statystyki utraty ciepła z naszych domów i mieszkań nie pozostawiają złudzeń. Tylko przez ściany może 
go „uciec” nawet 35%, podczas gdy przez okna czy strop po około 20%. Przy kurczących się zasobach 

kopalnych źródeł i mglistych perspektywach szybkiego zastąpienia ich źródłami odnawialnymi, 
rachunki za energię będą coraz wyższe. Domy trzeba ocieplać nie tylko z powodu rosnących 

wymogów prawnych, ale przede wszystkim z uwagi na zdrowy rozsądek i domową ekonomię.

Pamiętajmy, że dobre docieplenie domu 
nie tylko pozwala zaoszczędzić na jego 
ogrzewaniu. Ma też inne pozytywne 
skutki, podnosząc komfort mieszkania 
o każdej porze roku – zarówno podczas 
mroźnej zimy, jak i męczącego upalnego 
lata.

Pomijając zaawansowane technolo‑
gicznie i znacznie droższe budownictwo 
pasywne, warto zastanowić się nad 
najbardziej odpowiednią technologią 
i materiałami. Na naszym budowalnym 
rynku od lat dominują dwie podstawowe 
grupy dociepleń, popularne z uwagi na 
możliwość zastosowania wykończenia 
elewacji tynkami cienkowarstwowymi 
w tzw. metodzie lekkiej mokrej. To 
styropian, czyli spieniony i sprasowany 
pod ciśnieniem polistyren, oraz wełna 
mineralna, pozyskiwana z rozwarstwio‑
nych włókien skalnych, poddawanych 
również sprasowaniu ciśnieniowemu.

Taki proces produkcji zapewnia 
w obu przypadkach wytworzenie 
wewnętrznej wielokomórkowej struk‑
tury i zamknięcie w niej, pomiędzy 
porami lub włóknami, ogromnych ilości 
powietrza. Dzięki temu oba materiały 
mają bardzo dobre właściwości termo‑
izolacyjne, różni je natomiast zjawisko 
paroprzepuszczalności, które decyduje 
o różnym zastosowaniu, uzależnionym 
od konstrukcji przegród zewnętrznych 
(ścian) domu i związanych z tym warun‑
ków przewietrzania.

Szczelność tak, ale nie 
ponad wszystko!
Styropian ma bardzo niską nasiąkliwość – 
dzięki zwartej strukturze praktycznie nie 
nasiąka, nie przepuszcza też pary wodnej. 
Dostępny w twardych, ale bardzo lekkich 
płytach czy kształtkach jest wygodnym 
materiałem do dociepleń wszelkich 
przegród zewnętrznych. Łatwy w monta‑
żu (przy pomocy zaprawy klejowej i plasti‑
kowych łączników – kołków), odporny na 
opady deszczu, może być jednak kłopot‑
liwy przy kontakcie z wieloma środkami 
chemicznymi, o które nie trudno na placu 
budowy. Prowadząc prace dociepleniowe 
ze styropianem, należy używać tylko za‑

praw, klejów, gruntów, tynków i farb prze‑
widzianych przez producenta systemu, 
niewchodzących w reakcję z polistyrenem. 
A takie niszczące właściwości może mieć 
np. zwykła czy oczyszczona benzyna 
oraz wiele innych rozpuszczalników, farb 
i lakierów stosowanych w budownictwie. 

Montaż płyt styropianowych jest 
łatwy, ale wymaga od wykonawców 
uwagi i precyzji w dopasowaniu, aby 
uniknąć mostków termicznych, które 
obniżą wartość całego docieplenia. 
Niektórzy producenci mają w ofercie 
płyty z frezowanymi brzegami, umożli‑
wiającymi układanie na zakład. Precyzja 
montażu dotyczy również wyrównania 
powierzchni poziomej, aby późniejsza 

ściana, po pokryciu zbrojoną warstwą 
zaprawy klejowej i elewacyjnym tynkiem 
cienkowarstwowym, była idealnie równa.

I jeszcze jedno, dociepleniowe płyty 
styropianowe sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie konstrukcja domu przewiduje 
maksymalnie szczelne przegrody, a jego 
przewietrzanie oparte jest na nowoczes‑
nym systemie wymuszonej wentylacji 
mechanicznej lub systemie wentylacji 
grawitacyjnej, ale wyposażonym w do‑
stateczne źródła wymiany powietrza, np. 
nawietrzniki higrosterowane w oknach 
czy kratki wentylacyjne w pomieszcze‑
niach gospodarczych. W szczelnym domu, 
docieplonym styropianem nie możemy 
poprzestać tylko na oszczędnościach 
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ciepła zatrzymanego w domu, bo wraz 
z nim kumuluje się zbyt dużo pary wodnej, 
a ta, przy mało wydajnej lub niesprawnej 
wentylacji, może okazać się zabójcza dla 
warstwy ściany (np. z bardzo popularnego 
u nas, ale mocno nasiąkliwego betonu 
komórkowego) ukrytej pod dociepleniem. 
Długotrwałe nasiąkanie ściany wilgocią, 
bez możliwości wyprowadzenia jej (odpa‑
rowania) na zewnątrz, ma destrukcyjny 
wpływ na konstrukcję, może też przyczy‑
nić się do rozwoju niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia grzybów oraz pleśni.

Co do wodoodporności styropianu, 
też nie można bezkrytycznie stosować 
go w każdym przypadku. Tam, gdzie na 
docieplenie będzie ciągle oddziaływać 
wilgoć, np. w dociepleniach ścian piwnicz‑
nych, fundamentowych, podłóg czy tara‑
sów na gruncie, należy stosować specjalne 
rodzaje polistyrenu ekstrudowanego typu 
XPS. Jest znacznie twardszy, mocniej spie‑
niony, a przez to bardziej wodoodporny 
od styropianu typu EPS przeznaczonego 
do docieplania ścian (i dla odróżnienia od 
niego są na ogół barwione). 

Izolacja paroprzepuszczalna
Największą zaletą wełny mineralnej jest 
jej dyfuzyjność, czyli paroprzepuszczal‑

ność (zbliżona do powietrza). Właściwość 
ta jest pożądana w domach zbudowanych 
w technologii szkieletowej, z ceramiki 
poryzowanej, kermazytobetonu i innych, 
które zapewniają „oddychanie”, a więc 
odprowadzanie nadmiaru wilgoci przez 
przegrody zewnętrzne.

Z dyfuzyjnością wełny wiąże się 
jednak poważne zagrożenie – wysoka 
nasiąkliwość (znikoma w przypadku 
styropianu), co powoduje potrzebę 
szczególnej ochrony podczas transpor‑
towania i składowania tego materiału 
na budowie. Zawsze powinien być 
przetrzymywany w zadaszonym, 
a najlepiej suchym pomieszczeniu. 
W trakcie prac montażowych też na‑
leży pamiętać o zabezpieczeniu ściany 
przed deszczem, bo każde zamoczenie 
docieplenia może znacznie obniżyć 
jego właściwości izolacyjne. Gdy to 
już jednak się stanie, to powinniśmy 
wysuszyć je, korzystając z dobrej 
wietrznej pogody albo z nadmuchu 
ciepłym powietrzem.

Podobnie jak w przypadku płyt styro‑
pianowych, producenci materiałów do‑
ciepleniowych obecnie oferują całą gamę 
wyrobów z wełny – od twardych płyt 
na elewacje, po maty i rolki miękkiej 

i sprężystej izolacji przeznaczonej do 
uszczelnień poddaszy z wieloma trudno 
dostępnymi miejscami i zakamarkami.

Izolacja i ogień
Najlepsza jest wełna. Niepalna i odpor‑
na na wysoką temperaturę, stanowi 
dobrą zaporę dla rozprzestrzeniającego 
się ognia.

Styropian jest znacznie mniej 
odporny na ogień, topi się i zanika pod 
wpływem wysokiej temperatury, ale 
również nie przenosi ognia.

Izolacja i szkodniki
Tutaj też wełna wygrywa ze styropianem, 
bo ostre i mocno spienione włókna 
mineralne nie zachęcają gryzoni, ptaków 
czy owadów do budowania gniazd i kryjó‑
wek. Hydrofobizacja materiału zwiększa 
jego odporność na grzyby i pleśnie.

Styropian nie jest odporny na 
zniszczenie przez owady, ptaki czy 
gryzonie, które bez problemu mogą 
drążyć w nim otwory na gniazda i ko‑
rytarze. Aby temu zapobiec, nie należy 
zbyt długo pozostawiać ocieplonej 
styropianem ściany bez ostatecznego 
pokrycia jej tynkiem, sidingiem czy 
inną okładziną. 
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Umowa gwarancyjna jako forma 
zabezpieczenia wierzytelności

adw. dr Rafał Choroszyński

 Kontynuując przegląd sposobów zabezpieczania wierzytelności, warto zatrzymać się nad 
tzw. umową gwarancyjną. Różne jej odmiany coraz częściej występują w obrocie i są oferowane 

przez banki czy instytucje ubezpieczeniowe jako profesjonalne produkty finansowe. 

 Już od 2003 roku obowiązywała ustawa 
z 9.07.2003 roku o gwarancji zapłaty za 
roboty budowlane, którą uchyliły zmia‑
ny w przepisach Kodeksu cywilnego do‑
tyczących umowy o roboty budowlane, 
mające na celu ochronę podwykonawców 
wprowadzone 8.10.2010 roku.

 Odwołują się one wprost do umowy 
gwarancyjnej, bowiem zgodnie z art. 649 
(1) k.c., inwestor na żądanie wykonawcy 
ma obowiązek udzielić mu gwarancji 
w celu zabezpieczenia terminowej 
zapłaty umówionego wynagrodzenia 
za wykonanie robót budowlanych. 
Obowiązek ten można zrealizować przez 
ustanowienie przez bank lub ubezpieczy‑
ciela zabezpieczenia w postaci gwarancji 
bankowej bądź ubezpieczeniowej, akre‑
dytywy bankowej albo poręczenia banku. 
Niewykonanie obowiązku inwestora 
zapewnienia stosownego zabezpieczenia 
terminowej zapłaty wynagrodzenia 
dla wykonawcy skutkuje powstaniem 
uprawnienia wykonawcy do odstąpienia 
od umowy o roboty budowlane. Tak więc 
każdy inwestor zawierając umowę o ro‑
boty budowlane, musi liczyć się z tym, 
że wykonawca w każdym czasie może 
skorzystać z przysługującego mu upraw‑
nienia do zażądania zabezpieczenia 
terminowej zapłaty pod groźbą odstąpie‑
nia od umowy i takiego uprawnienia nie 
można wyłączyć w umowie. Oczywiście 
inwestor może ustanowić inne zabezpie‑
czenia wierzytelności o zapłatę wynagro‑

dzenia za roboty budowlane, ale to nigdy 
nie wyłączy uprawnienia wykonawcy 
do domagania się udzielenia gwarancji 
zapłaty w jednej z form zabezpieczenia 
wskazanych w art. 649 (1) § 2 k.c. Dzieję 
się tak, gdyż ustawodawca zastrzegł 
w art. 649 (2) § 1 k.c., że nie można 
przez czynność prawną wyłączyć ani 
ograniczyć prawa wykonawcy do żądania 
od inwestora gwarancji zapłaty. Można 
tu zwrócić uwagę, iż przepisy o gwarancji 
zapłaty nie rozstrzygają wyraźnie, czy 
wyboru jednego ze sposobów zabezpie‑
czenia wierzytelności o wynagrodzenie 
dokonuje inwestor czy też wykonawca. 
Z 649 (3) § 1 k.c. wynika tylko, że 
wykonawcy przysługuje uprawnienie do 
domagania się ustanowienia gwarancji 
zapłaty. Z brzmienia przepisów i wykład‑
ni celowościowej wynika, iż ustawodawca 
uprawnienie do wyboru jednego ze 
sposobów zabezpieczenia pozostawił 
inwestorowi. 

 Niemniej jednak nie ma też prze‑
szkód do szczegółowego określenia 
w umowie o roboty budowlane nie 
tylko formy zabezpieczenia, ale także 
warunków, jakim ma odpowiadać to 
zabezpieczenie i jest to ze wszech miar 
dopuszczalna inicjatywa wykonawcy, bo 
ta instytucja prawna ma służyć ochronie 
jego interesów.

 Za poświęceniem w umowie większej 
uwagi gwarancji przemawia to, że 
ustawodawca zdecydował się tylko na 

określenie samego katalogu niezwykle 
zróżnicowanych zabezpieczeń stano‑
wiących gwarancję zapłaty, natomiast 
kodeks nie formułuje żadnych 
szczegółowych wymagań, które te 
zabezpieczenia powinny spełniać. Przy 
braku odpowiednich zapisów w umowie 
o roboty budowlane wykonawcy nie 
będzie (po jej podpisaniu) przysługiwać 
uprawnienie do domagania się usta‑
nowienia zabezpieczenia o określonej 
treści, bowiem po podpisaniu umowy to 
inwestorowi przysługuje uprawnienie 
co do wyboru jednej z wymienionych 
w przepisach form zabezpieczeń, jak i co 
do ukształtowania treści udzielonego 
wykonawcy zabezpieczenia.

 Należy również nadmienić, iż koszty 
zabezpieczenia wierzytelności o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robót 
budowlanych wykonawca i inwestor 
ponoszą w częściach równych. Tak więc 
po ustanowieniu gwarancji zapłaty in‑
westor może domagać się od wykonawcy 
zwrotu połowy udokumentowanych 
kosztów zabezpieczenia wierzytelności, 
wykazując ich poniesienie i wzywając do 
ich zwrotu.

 Taka umowa gwarancji powoduje, iż 
bank lub ubezpieczyciel staje się bez‑
pośrednim dłużnikiem (jako gwarant) 
wykonawcy i zobowiązuje się spełnić 
zobowiązanie pieniężne, gdyby nie 
zrobił tego inwestor. Wykonawca lub 
podwykonawca staje się więc beneficjen‑
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tem gwaranta, co nie zmienia faktu, iż 
inwestor nadal jest jego podstawowym 
dłużnikiem. Jak widać umowa taka 
zbliża się konstrukcyjnie do umowy 
poręczenia, z tym że powstałe zobowią‑
zanie nie jest akcesoryjne wobec zobo‑
wiązania głównego, a wręcz przeciwnie, 
jest całkowicie samodzielne. 

 Umowa gwarancji ubezpieczeniowej 
jest uregulowana w art. 4 ust. 7 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
a umowa gwarancji bankowej w art. 81 
ustawy prawo bankowe.

 Gwarancja w tej postaci jest 
jednostronnym zobowiązaniem 
banku‑gwaranta, że po spełnieniu przez 
beneficjenta gwarancji określonych wa‑
runków zapłaty (dokumenty załączone 
do żądania zapłaty), bank wykona świad‑
czenie pieniężne na rzecz beneficjenta 
gwarancji. Udzielenie takiej gwarancji 
na rzecz wykonawcy (generalnego wy‑
konawcy, podwykonawcy) następuje na 
podstawie umowy zawieranej przez bank 
z inwestorem lub innym podmiotem 
(zleceniodawcą gwarancji). W praktyce 
banki zawierają również umowy o ot‑
warciu „linii gwarancyjnej”, w których 
zobowiązują się do udzielania gwarancji 
na podstawie odrębnie składanych zleceń 
aż do wyczerpania limitu kwot gwaran‑
cyjnych. Powstający na podstawie umowy 
zlecenia stosunek prawny określany 
jest jako stosunek pokrycia, natomiast 
z umowy o roboty budowlane wynika 
stosunek waluty (nazywany niekiedy 
także stosunkiem podstawowym).

 Z kolei akredytywa bankowa (art. 
85 prawa bankowego) występuje w pos‑
taciach: akredytywy dokumentowej, 
pieniężnej lub zabezpieczającej. Najważ‑
niejsza tu jest akredytywa dokumentowa, 
która stanowi pisemne zobowiązanie 
banku, zaciągnięte w imieniu własnym, 
ale w ramach działania na zlecenie klien‑
ta, wobec osoby trzeciej (beneficjenta), 
że dokona zapłaty beneficjentowi akre‑
dytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po 
spełnieniu przez beneficjenta wszystkich 
warunków określonych w treści oświad‑
czenia banku. 

 Ostatnim z katalogu zabezpieczeń, 
które mogą stanowić gwarancję zapłaty, 
jest poręczenie banku. Do tego rodzaju 
poręczeń stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego (o których była mowa 
w jedym z wcześniejszych felietonów). 
Udzielanie i potwierdzanie poręczeń 
będzie następować na podstawie umowy 
zlecenia zawartej z inwestorem.

 W zależności od tego, czy wykonawca 
żąda ustanowienia zabezpieczenia dla 
istniejącej (choćby niewymagalnej) 
wierzytelności o wynagrodzenie za roboty 
budowlane, czy też dla wierzytelności 

o przyszłe wynagrodzenie, poręczenie 
ustanawiane przez bank będzie dotyczyć 
długu istniejącego lub przyszłego. W tym 
drugim przypadku do ważności porę‑
czenia konieczne jest wskazanie górnej 
granicy odpowiedzialności poręczyciela. 
Nieważne byłoby poręczenie obejmujące 
nieokreśloną grupę długów inwestora 
wobec wykonawcy lub wszystkie długi 
inwestora wobec wykonawcy bez ich do‑
statecznej indywidualizacji, na co należy 
zwrócić uwagę. Bank udzielający poręcze‑
nia będzie odpowiadał wobec wierzyciela 
(wykonawcy) za zapłatę należnego mu 
wynagrodzenia jak współdłużnik solidar‑
ny i to wówczas, gdy wierzyciel zawiadomi 
poręczyciela o opóźnieniu dłużnika 
– inwestora. Po spełnieniu świadczenia 
z umowy poręczenia bank wstąpi w prawa 
zaspokojonego wierzyciela i przysługiwać 
mu będzie roszczenie wobec dłużnika 
(inwestora), niezależnie od ewentualnego 
roszczenia wynikającego z umowy zle‑
cenia udzielenia poręczenia. Zasadnicza 
różnica poręczenia banku – w odróżnieniu 

od gwarancji bankowej i ubezpiecze‑
niowej sprowadza się do tego, że jest to 
zobowiązanie o charakterze kauzalnym 
i akcesoryjnym, co oznacza to, że istnienie 
i zakres zobowiązania poręczyciela zależy 
od istnienia i rozmiaru zabezpieczanej 
wierzytelności o wynagrodzenie za roboty 
budowlane. Wówczas – odmiennie niż 
przy gwarancji – bank‑poręczyciel może 
podnosić przeciwko wykonawcy wszelkie 
zarzuty, jakie przysługują dłużnikowi 
głównemu – inwestorowi (np. wadliwego 
wykonania robót. Z perspektywy wierzy‑
ciela (wykonawcy) poręczenie bankowe 
daje zatem nieco mniejszą pewność 
zaspokojenia niż zabezpieczenie w postaci 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
które nie pozwala na analizowanie pra‑
widłowości wykonywania prac z uwagi na 
swoją abstrakcyjność.

 Biorąc pod rozwagę powyższe 
konstatacje, warto zastanowić się – przy 
niebezpieczeństwie braku uzyskania 
zapłaty – nad ustanowieniem opisywa‑
nych zabezpieczeń. 

dr Rafał Choroszyński
– ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii 
Curie‑Skłodowskiej oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

W latach 1996−1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym 
w Lublinie, a w latach 1998−2001 aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Lublinie (patron adw. Jerzy A. Sieklucki). Od 2001 roku 
prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką.

W latach 2004−2006 był Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Lublinie.

Członek Komisji Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, 
wykładowca i egzaminator, patron 15 aplikantów adwokackich, prowadzących 
obecnie własne Kancelarie Adwokackie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, 
gospodarczym, karnym.
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„Daj mi klienta, to kupię u ciebie!” – to 
zdanie znokautowało przedstawiciela 
handlowego. Właściwie było ono 
początkiem końca całego spotkania. 
Z szerokim uśmiechem skrywającym 
zakłopotanie, bezradność i porażkę 
wycofaliśmy się z budowy. Skoro nie ma 
klientów, to nie kupi! Czy można coś 
z tym zrobić?

Aby wesprzeć wykonawcę w pozyski‑
waniu klientów, warto zastanowić się, 
dlaczego wielu z nich nie ma zapewnio‑
nego frontu robót? Czy jest to wynikiem 
słabej jakości świadczonej pracy lub 
zbyt wygórowanej ceny? Z pewnością 
te czynniki mają ogromne znaczenie. 
W dzisiejszych czasach klienci nie 
akceptują źle wykonanej usługi. Są coraz 
bardziej świadomi swoich praw i coraz 
skuteczniej je egzekwują. Orientują się 
również w cenach, jakie obowiązują 
za poszczególne usługi i nie akceptują 
zawyżonych stawek. Jest jednak pewien 
wyjątek od tej reguły – klienci zapłacą 
więcej, gdy otrzymają coś więcej.

Inną przyczyną braku wystarczającej 
liczby zleceń jest niedostateczna 
umiejętność ich pozyskiwania. Obecnie 
mamy niesamowite możliwości promocji 
oraz reklamy własnej firmy i to za 
niewielkie pieniądze. Trzeba jednak 

wiedzieć, co i gdzie warto zrobić, jakie 
kanały dystrybucji informacji i budowa‑
nia wizerunku wybrać.

Wykonawca z polecenia 
Wykonawca z polecenia już na 
wstępie dostaje duży kredyt zaufania. 
Z przeprowadzonych badań wynika, 
że 84,5% inwestorów indywidualnych 
szuka firmy właśnie z polecenia, a więc 
pytało swoich znajomych, czy mogą im 
zarekomendować dobrego fachowca. 
Fakt, że wykonawca był z polecenia, dla 
53,4% badanych inwestorów stanowił 
kryterium jego wyboru. Jest to trzeci co 
do ważności czynnik, na który zwracają 
uwagę inwestorzy podczas podejmowa‑
nia decyzji, komu powierzyć zlecenie. 
Od polecenia ważniejszym czynnikiem 
była cena, którą wskazało 71,3% bada‑
nych i doświadczenie, które było ważne 
dla 63,7% inwestorów.

Rekomendowany wykonawca po‑
strzegany jest również jako wart swojej 
ceny. Uznaje się go za fachowca dającego 
klientowi poczucie bezpieczeństwa, 
który wykona usługę na najwyższym 
poziomie. Z kimś takim trudniej jest 
negocjować, bo lepiej zapłacić więcej po‑
leconej osobie niż nająć kogoś tańszego 
z tzw. ulicy. 

Chętnie poleciłbym 
swojego wykonawcę
Polecenia od zawsze były i są najlepszym 
sposobem na to, aby klienci sami 
zgłaszali się do wykonawcy i cierpliwie 
czekali w kolejce. Zadowoleni klienci 
są gotowi polecać wykonawcę swoim 
znajomym. 

Zadowolenie z usługi i gotowość do po‑
lecania wykonawcy nie oznacza jednak, 
że inwestor faktycznie to zrobi. Powodów 
może być bardzo wiele. Najczęściej inwe‑
storzy nie pamiętają o tym, że wykonaw‑
ca, z którego usług korzystali, faktycznie 
jest godny polecenia. Niektórzy nie 
chcą brać na siebie odpowedzialności za 
rekomendowanie kogokolwiek, a jeszcze 
inni nie mają już żadnego kontaktu do 
wykonawcy. O tym, że inwestorzy nie 
polecają wykonawcy w stopniu, w jakim 
byliby na to gotowi, świadczą ich własne 
odpowiedzi. 30% badanych nie poleciło 
swojego wykonawcy nikomu, a ponad 
połowa rekomendowała wykonawcę 
jednej, dwóm lub maksymalnie trzem 
osobom. Jedynie 16% badanych zade‑
klarowało, że aktywnie poleca swojego 
wykonawcę wśród kolejnych inwestorów, 

Ilu osobom polecił/a Pan/i swojego wy-
konawcę? N = 488 (N – liczba osób, które 
odpowiedziały na to pytanie)

14%

Żadnej osobie
1–3 osobom
4–6 osobom

7–10 osobom
ponad 10 osobom

1%
1%

30%

53%

Czy poleciłby/łaby Pan/i swojego wykonawcę innym? 
N = 488 (N – liczba osób, które odpowiedziały na to 
pytanie)

Tak

Nie 9,6%

90,4%

Daj mi klienta, 
to kupię 
u ciebie!
dr Agnieszka Prokopczuk, 

Fundacja Praktyków Biznesu 
www.polskiinstalator.com.pl

Czy dziś w dobie braku ekip budowlanych 
i instalacyjnych warto dbać o swój portfel 
zamówień? Odpowiedź na to pytanie jest 
jedna – warto. Jednak nic nie jest wieczne 

i czasy prosperity mogą się skończyć. 
Przecież już to przerabialiśmy.©Designed by Freepik
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z czego 1% polecił swojego wykonawcę 
ponad dziesięciu osobom. Polecenie to 
polegało na zamieszczeniu rekomendacji 
w internecie. 

Jak zadbać o polecenia?
Zadowoleni inwestorzy deklarują, 
że sami z siebie polecają wykonawcę 
kolejnym zainteresowanym. Robią to 
ze względu na chęć pomocy znajomym, 
którzy poszukują wykonawcy. Jak zatem 
zadbać o polecenia, aby mieć zapewnio‑
ny stały front robót? 

Zadanie nie jest proste, bo wymaga 
wyczucia kiedy i jak rozmawiać z klien‑
tami, aby ta rozmowa zaowocowała 
stałą i długofalową relacją. Kolejna 
rzecz to nauczenie się, jak wykorzystać 
dostępne instalatorowi narzędzia do 
tego, aby ułatwić klientom polecanie 
jego usług.

Zdarza się, że do osiągnięcia sukcesu 
wystarczy jedna szczera rozmowa 
z prośbą o polecenie. Jednak w zdecydo‑
wanej większości przypadków, aby ten 
mechanizm zadziałał, należy spełnić 
kilka warunków:

 � wzbudzić zaufanie i zaprezentować 
się jako kompetentny wykonawca 
i doradca;

 � dobrze wykonać zlecenie z dbałością 
o detale i estetykę wykonania – nie 
wszyscy klienci potrafią ocenić facho‑
wość, ale estetykę wykonania potrafi 
ocenić każdy;

 � nawiązać z inwestorem życzliwą rela‑
cję, zostać przez niego zapamiętanym 
i to w pozytywnym świetle;

 � zaoferować klientowi coś więcej – 
doradzić lepsze rozwiązanie, wykonać 
coś ekstra, co nie zostało ujęte w pier‑
wotnym kosztorysie i pozostawić 
klienta z „długiem wdzięczności”, aby 
chciał się zrewanżować;

 � zapytać o ocenę własnej pracy, zadbać 
o całkowite zadowolenie klienta, war‑
to również poprosić o rekomendacje/
referencje/polecenie;

 � utrzymywać z klientem kontakt 
po wykonaniu usługi – pretekstów 
można znaleźć kilka, najważniejsze, 
aby klient nie zapomniał wykonawcy 
i miał świadomość, że oczekuje on 
polecania jego usług.

To tylko najważniejsze elementy, które 
wskazują na wysoki standard obsługi 
klienta i utrzymywanie z nim stałej, bi‑
znesowej relacji. Oprócz tego znaczenie 
mają detale np. nie warto prosić o pole‑

cenie zanim nie uzyska się informacji 
zwrotnej, że klient jest zadowolony 
z wykonanej usługi, inaczej efekt może 
być odwrotny od zamierzonego. Ważne 
jest również umiejętne korzystanie 
z narzędzi, takich jak wizytówki, na‑
klejki, katalogi, gazety, zdjęcia, pisemne 
referencje czy np. fanpage na Facebooku.

Pomoc handlowca 
w pozyskiwaniu zleceń
Wsparcie wykonawcy w pozyskiwaniu 
zleceń jest zadaniem niezwykle 
trudnym i wymagającym znajomości 
zarówno rynku, jak i zachowań klientów 
(inwestorów). Warto nadmienić, że 
działania takie są konieczne, ponieważ 
brak klientów jest najczęstszym proble‑
mem, nawet tych, którzy dobrze radzą 
sobie na rynku. Właściwe rozpoznanie 
potrzeb wykonawców i ich umiejętne 
zaspokojenie są podstawą dobrej relacji 
handlowej. Aby sprzedawać więcej na‑
leży wspierać swoich odbiorców w kom‑
petentnym i skutecznym pozyskiwaniu 
klientów. Jeśli handlowiec pomoże 
wykonawcy pozyskać klienta, ten z pew‑
nością zrobi u niego zakupy. Zasada 
wdzięczności i potrzeba zrewanżowania 
się nadal działają. 

R E K L A M A

http://www.multiwidlak.pl
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Proces negocjacji
Sławomir Wyspiański, www.wyspianski.net

Cały proces negocjacyjny można po‑
dzielić na przygotowanie (analizę i pla‑
nowanie) oraz rozgrywkę negocjacyjną, 
czyli dyskusję nad wypracowaniem 
rozwiązań, korzystnych dla wszystkich 
stron. W tym odcinku naszego cyklu 
zajmiemy się najważniejszym etapem 
tego procesu, jakim jest przygotowanie 
się do negocjacji. 

Dlaczego dobre 
przygotowanie jest 
tak ważne?
Fundamentem dobrze przeprowadzo‑
nych negocjacji jest znakomite przy‑
gotowanie się do ich poprowadzenia. 
Zgodnie z opinią specjalistów od nego‑
cjacji dobre przygotowanie w ¾ decyduje 
o końcowym sukcesie negocjacyjnym 
i uzyskaniu maksymalnych korzyści 
przez wszystkie strony. A zatem skoro 
dobre przygotowanie jest tak istotne, to 
co składa się na ten ważny etap?

ANALIZA
Analiza obiektywnych 
kryteriów sektora/branży 
Prowadząc rzeczowe negocjacje, których 
celem jest długofalowa współpraca, 
powinniśmy dążyć do zbudowania 
zaufania do drugiej strony. Jednym 

z podstawowych elementów będzie 
posługiwanie się tym samym kodem 
branżowym. Nie powinniśmy oczekiwać 
5 lat gwarancji w sytuacji, gdy na towar/
usługi jest udzielana 2‑letnia gwarancja. 
Nasze ponadnormatywne oczekiwania 
w tym względzie powinny być poparte 
zaplanowanymi ustępstwami w innym 
miejscu – oczekujemy dłuższej gwa‑
rancji (jest to dla naszej strony sprawa 
bardzo istotna), ale jesteśmy zdolni 
za to dodatkowo zapłacić (ustępstwa 
cenowe). W każdej z branż obowiązują 
pisane (wynikające z przepisów prawa), 
bądź niepisane (wynikające z praktyki 
biznesowej) obiektywne kryteria, które 
powinniśmy uwzględniać w toku przy‑
gotowań i prowadzenia negocjacji. 

Znajomość własnej oferty 
W toku rozgrywki negocjacyjnej 
powinniśmy być przygotowani na udzie‑
lenie odpowiedzi na wszystkie meryto‑
ryczne pytania partnerów. Oczywiście 
w przypadku bardzo złożonych linii 
technologicznych negocjatorzy nie są 
w stanie znać wszystkich parametrów 
technicznych sprzedawanych/kupowa‑
nych urządzeń czy też usług. Ale nego‑
cjacje to gra zespołowa i w skład takiego 
zespołu powinni wchodzić specjaliści, 
którzy w każdej chwili są w stanie udzie‑
lić odpowiedzi na najbardziej zawiłe czy 
podchwytliwe pytania.

Kolejny aspekt związany ze znajomoś‑
cią własnej oferty to przełożenie każde‑
go z jej możnych stron na język korzyści 

Tabela nr 1

Lp. Kwestia negocjacyjna  Stopień ważności 
NASZ

Stopień ważności 
PARTNERA

1. Cena 4 1

2. Termin dostawy 1 3

3. Termin wdrożenia systemu 2 4

4. Długość gwarancji 7 7

5. Czas reakcji serwisu 3 5

6. Warunki i termin zapłaty 5 2

7. Szkolenie pracowników 6 6
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drugiej strony. Otóż w toku rozgrywki 
operujmy językiem korzyści partnera, 
dowodem których będą obiektywne 
parametry naszej oferty. 

BATNA 
Bez BATNA negocjacje nie mają 
większego sensu, gdyż pozbawiają 
psychologicznego komfortu zerwania 
rozgrywki negocjacyjnej. BATNA to 
akronim od angielskiego terminu Best 
Alternative to Negotiated Agreement, 
czyli Najlepsza Alternatywa do 
Negocjowanego Kontraktu. Nie mając 
alternatyw, jesteśmy skazani tylko na 
jednego partnera negocjacji i w tym 
przypadku ich zerwanie prowadzi 
nas do całkowitej klęski. Ponadto 
dobrze przygotowana do negocjacji 
druga strona zorientowawszy się, iż nie 
posiadamy BATNY, może wykorzystać 
jej brak do uzyskania ponadnormatyw‑
nych ustępstw z naszej strony, stosując 
groźbę ich zerwania. 

Oto przykład BATNA. Wyobraźmy 
sobie, że chcemy sprzedać powierzchnię 
biurową, której jesteśmy właścicielem. 
Zebraliśmy z rynku oferty na jej zakup. 
Najlepszą ofertę będziemy negocjować, 
a kolejna co do atrakcyjności z naszego 

punktu widzenia będzie naszą alter‑
natywą, czyli BATNĄ. Ponadto posia‑
dając tylko jednego oferenta na zakup 
powierzchni, możemy brać pod uwagę 
jej wynajem nowym najemcom bądź 
podniesienie czynszów dotychczaso‑
wym użytkownikom. BATNA powinna 
być zawsze dobrze przemyślana i przy‑
gotowana, gdyż siła naszych alternatyw 
będzie decydować o naszej sile w toku 
negocjacji.

Analiza własnych interesów 
Kolejny etap przygotowań do negocjacji 
to gruntowna analiza naszych potrzeb 
i interesów oraz przełożenie ich na 
mierzalne kwestie negocjacyjne. Oto 
przykłady takich dobrze zdefiniowanych 
kwestii negocjacyjnych (np. przy zaku‑
pie/sprzedaży linii technologicznej lub 
sprzętu komputerowego): 

 � cena;
 � termin dostawy;
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 � termin wdrożenia;
 � długość gwarancji;
 � czas reakcji serwisu;
 � warunki i termin zapłaty;
 � szkolenie pracowników.

Każda z powyższych kwestii jest mie‑
rzalna i umożliwia zaplanowanie celów/
ustępstw/kotwicy, o czym w dalszej 
części tej opowieści. 

Hierarchia interesów
Po dokładnym nazwaniu i zbudowaniu 
listy kwestii, które powinny być nego‑
cjowane, należy określić ich ważność 
z naszego punktu widzenia. Analogicz‑
ną analizę powinniśmy przeprowadzić 
dla drugiej strony, antycypując (zakła‑
dając) jej interesy i ich hierarchię. Będąc 
specjalistą z dużym doświadczeniem 
w swoim sektorze, mogę powiedzieć, że 
takie „wróżenie z fusów” w odniesieniu 
do partnera negocjacji wcale nie musi 
odbiegać od realiów. Rezultatem tego 
etapu pracy może być przykładowa 
tabela nr 1.

Tak opracowane rzetelne (ale uwaga 
na myślenie życzeniowe) zestawienie 
daje nam wgląd w możliwe strategie 
negocjacyjne, które możemy zrealizować. 
Im większe będą rozbieżności w stopniu 
ważności poszczególnych kwestii 
negocjacyjnych dla obydwu stron, tym 
większe szanse na zrealizowanie strategii 
WYGRANY/WYGRANY. W sytuacji 
pełnej zbieżności stopnia ważności tych 
kwestii, jedynym wariantem strategicz‑
nym będzie KOMPROMIS. Już na tym 
etapie możemy przystąpić do wstępnej 
fazy planowania strategii prowadzenia 
rozgrywki negocjacyjnej, a co za tym 
idzie – sekwencji ruchów taktycznych.

PLANOWANIE 
Przechodzimy do kolejnego etapu 
przygotowań do negocjacji, jakim jest 
ich zaplanowanie. Pracując w oparciu 
o wcześniejszą tabelę, powinniśmy 
stworzyć mapę naszych negocjacji. 

Kluczowe wartości 
Na tym etapie powinniśmy zaplanować 
kluczowe (skwantyfikowane, czyli 

mierzalne) wartości w odniesieniu 
do każdej z kwestii negocjacyjnych. 
Nasze plany powinny uwzględniać tzw. 
obiektywne kryteria branży, o których 
wspomniałem wcześniej. I tak nasz plan 
podzielimy na trzy części: 

 � cele negocjacyjne – to wartości, 
których uzyskanie w toku negocjacji 
nas zadowoli;

 � planowany poziom ustępstw – to 
poziom, po przekroczeniu którego 
bardziej atrakcyjna zaczyna być nasza 
BATNA;

 � kotwica, czyli oferta wstępna – skoro 
negocjacje to psychologiczna gra, 
polegająca na wzajemnej wymianie 
ustępstw, to w toku przygotowań 
powinniśmy taką przestrzeń 
zaplanować, czyli zakotwiczyć ofertę 
wstępną. W żargonie negocjacyjnym 
nazywamy to zjawisko kotwicą, którą 
powinniśmy rzucić ambitnie i daleko 
w imię zasady „żądaj jak najwięcej, ale 
nie za dużo”. 

Święty Graal negocjacji 
Tabela nr 2 stanowi strategiczną mapę 
naszych negocjacji. Jest to kwintesencja 
dobrego przygotowania się do tego złożo‑
nego procesu psychologicznego i klucz do 
negocjacyjnego sukcesu, którego efektem 
końcowym może być wynik ekonomicz‑
ny, choć nie zawsze, gdyż prowadząc 
negocjacje rodzinne (np. w trakcie roz‑
wodu kwestie opieki nad dzieckiem), do 
kwestii finansowych możemy się wcale 
nie odnosić. A skoro dobre przygotowanie 
do negocjacji w ¾ decyduje o końcowym 
sukcesie, to ta tabela, czyli nasza mapa, 
będąca kwintesencją dobrego przygoto‑
wania się, będzie też kluczem do całych 
negocjacji, czyli tzw. Świętym Graalem 
negocjacji.

Ważne drobiazgi 
Na zakończenie tego odcinka należy 
wspomnieć o kilku istotnych kwestiach. 
Otóż w toku profesjonalnego przygoto‑
wania do negocjacji powinniśmy również 
pamiętać o wydawałoby się drobnych 
sprawach, których pominięcie może nas 
drogo kosztować:

 � o czym decydujesz – jaki masz zakres 
uprawnień decyzyjnych w odniesieniu 
do wszystkich kwestii negocjacyjnych, 
czyli do jakiego poziomu możesz ustę‑
pować bez potrzeby konsultowania się 
z przełożonym;

 � ile masz pieniędzy – jakim budżetem 
dysponujesz na przeprowadzenie 
negocjacji (delegacje, pobyt w hotelu, 
spotkania z kontrahentami w restau‑
racjach). W przypadku przeciągających 
się negocjacji zagranicznych te kwoty 
mogą okazać się całkiem pokaźne;

 � ilu masz ludzi – negocjacje to gra 
zespołowa i przed przystąpieniem do 
rozmów negocjacyjnych musisz być 
pewien, kto jest w twoim zespole, czyli 
na kogo możesz liczyć w przypadku na‑
głej potrzeby konsultacji (np. główny 
technolog wcale nie musi uczestniczyć 
w rozgrywce, ale jego wsparcie meryto‑
ryczne może mieć kluczowe znaczenie 
dla sprawnego przebiegu negocjacji);

 � czego chcesz się nauczyć;
 � czego chcesz się dowiedzieć;
 � co chcesz powiedzieć/co chcesz prze‑

milczeć;
 � jak chcesz być widziany – jaki wize‑

runek chcesz pozostawić po sobie 
u partnera na przyszłość; czy będzie 
on zachęcał do dalszej długofalowej 
współpracy, czy raczej zakończy się na 
jednorazowej umowie;

 � i co będzie potem – czy twoja strategia 
negocjacyjna zakłada długofalową 
i harmonijną współpracę z partnerem 
negocjacyjnym (grasz rzeczowo lub 
miękko), czy raczej nastawiasz się na 
jednorazowy strzał (grasz twardo). 

Podsumowanie
Powyższe dywagacje nie wyczerpują 
zagadnienia dobrego przygotowania się 
do negocjacji, a jedynie je tutaj sygnali‑
zują. Negocjacje to praktyczna dziedzina 
umiejętności, bez których w biznesie 
ciężko sobie wyobrazić sprawne i efek‑
tywne funkcjonowanie. Negocjujemy 
na co dzień, z reguły bazując na naszej 
na pewno bardzo dobrej intuicji. 
Wprowadzenie odrobiny systematyki 
i planowania negocjacji na pewno tej 
dobrej intuicji tylko pomoże. 

Tabela nr 2

Lp. Kwestia negocjacyjna  Stopień ważności 
NASZ

Stopień ważności 
PARTNERA

Poziom 
USTĘPSTW

CEL 
negocjacji

Oferta wstępna 
KOTWICA

1. Cena 4 1 110000 100000 85000

2. Termin dostawy 1 3 7 tyg. 6 tyg. 5 tyg.

3. Termin wdrożenia systemu 2 4 14 tyg. 12 tyg. 10 tyg.

4. Długość gwarancji 7 7 18 mies. 24 mies. 30 mies.

5. Czas reakcji serwisu 3 5 10 h 8 h 6 h

6. Warunki i termin zapłaty 5 2 9 rat mies. 12 rat mies. 24 raty mies.

7. Szkolenie pracowników 6 6 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg.
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Emocje 
w zarządzaniu 

ludźmi 
i kontaktach 
z klientami

Małgorzata Bogdanowicz

Dlaczego postanowiłam pisać 
o emocjach? Zainspirowała mnie 
sytuacja, która niedawno mi się 
przytrafiła. Pozwoliłam emocjom wziąć 
górę, zapominając, że chociaż są moje, 
wpływają na innych i w rezultacie doszło 
do takiego ich nagromadzenia, że przez 
kilka dni pracowanie było niemożliwe. 
To doświadczenie przypomniało mi, że 
emocje są ważne nie tylko w kontekście 
prywatnym, ale także zawodowym.

Emocje przede 
wszystkim wpływają 
na nasz stosunek 
do pracy. Czy wiecie 
Państwo, jak o swojej 
pracy mawiają 
pracownicy działu 
obsługi klienta? Mó‑
wią: Ta praca byłaby 
świetna, gdyby nie ci 
klienci. To moje ulu‑
bione sformułowanie. 
Przywołuję je często 
na szkoleniach, gdy słyszę narzekania 
na tych „strasznych” klientów, którzy de 
facto są źródłem naszego dochodu. Ich 
negatywny wizerunek w oczach przedsię‑
biorcy to właśnie efekt nieradzenia sobie 
z własnymi emocjami, które owi klienci 
wzbudzają. Można go oczywiście tłuma‑
czyć stereotypem typu Ludzie przychodzą 
i odreagowują swoje emocje na sprzedawcach, 
ale któż z nas tego nie robi? Ja proponuję 
w tym miejscu zastosować metodę Pomyśl 
o tym inaczej. Gdy klient krzyczy do nas 
rzeczy zupełnie dla nas niezrozumiałe 
i nie mamy pojęcia, dlaczego jest aż tak 
wzburzony, myślimy np. Ależ musiał mieć 
ciężki dzień albo Ten to musi mieć żonę/
męża! Nabieramy w ten sposób dystansu 
do emocji, które pojawiają się w nas 
w takim momencie i skupiamy się na 
faktycznym celu wizyty zdenerwowanego 
klienta.

Pomyśl o tym inaczej to jedna z metod 
radzenia sobie z własnymi emocjami 
w sytuacjach trudnych. Jednak możemy 

nauczyć się nie tylko panować nad nimi, 
ale też tak z nimi pracować, aby wspierały 
nasze działania na co dzień, czyli rozwijać 
naszą inteligencję emocjonalną. Naukę tę 
dzieli się na etap rozpoznawania emocji, 
ich wykorzystania, rozumienia i – finalnie 
– zarządzania nimi.

Rozpoznawanie
Każdy z nas zna wiele emocji, ale nie 
zawsze potrafi je nazwać. Gdyby tak 

chwilę się zastanowić 
i wybrać te, które 
towarzyszą nam na 
co dzień, większość 
z nas wskazałaby na 
złość i radość. No 
może jeszcze na zmę‑
czenie i zadowolenie, 
a to już dobra droga. 
Jednak ważniejsze 
od nazywania emocji 
jest uświadomienie 
sobie, że nie ma 

emocji dobrych i złych, każda z nich jest 
potrzebna, ale w nadmiarze wpływa na 
nas destrukcyjnie. Nawet radość! Nie 
jest możliwe, żebyśmy wciąż ją odczu‑
wali i żeby nie pojawiały się inne emocje. 
Stuprocentowa radość nie występuje, 
emocje zawsze są jakąś mieszanką. To nie 
oznacza, że nie ma ludzi szczęśliwych i że 
radość jest czymś 
złym. Chodzi o to, 
żeby otwierać 
przestrzeń na różne 
emocje i czerpać 
z ich różnorodności.

Wykorzystanie
Tak, emocje można wykorzystać do 
usprawnienia myślenia. Gdy już umiemy 
je rozpoznać, widzimy je, kiedy pojawiają 
się w osobach wokół nas i w nas samych. 
Mogą one być wskaźnikiem zachodze‑
nia np. jakichś procesów w zespole. 
Często niekorzystnych. Możemy wtedy 
w odpowiednim momencie zareagować 

i rozładować sytuację. Gdy skupiamy się 
tylko na wynikach, nie zauważając emocji, 
nierzadko budzimy się dopiero wtedy, gdy 
jeden z pracowników odchodzi z firmy, 
jako powód podając konflikt w zespole.

Umiejętność rozpoznawania emocji 
i ich wykorzystywania przydaje się 
także podczas prowadzenia trudnych 
rozmów. Zaplanowaliśmy np. rozmowę 
z pracownikiem na temat jego słabych 
wyników, a on właśnie miał nieprzyjem‑
ną rozmowę z klientem. Nie jest to nie‑
zwykła sytuacja, ale emocje wpływają na 
nas zawsze. Jeżeli potrafimy odczytać 
emocje pracownika, najpierw porozma‑
wiamy z nim o rozmowie z klientem, 
a temat słabych wyników poruszymy, 
gdy uda się zredukować jego napięcie. 
Jeżeli zaczniemy rozmowę od wyników, 
ze względu na emocje ciężko będzie 
skupić się w niej na naszym celu.

Rozumienie
Emocje są po to, aby nam pomóc. To 
istotne, gdyż pracując nad sobą, część 
z nas podąża w kierunku zaprzeczania 
ich istnieniu bądź udawania, że 
emocje ich nie dotyczą. Rozumiejąc 
emocje, rozumiemy znaczenie, jakie 
one przekazują. Dostarcza nam ono 
informacji o tym, co sprawia, że ludzie 
doświadczają poszczególnych emocji. 

A to pomaga nam 
z pewnym prawdopo‑
dobieństwem określić 
przyczyny złości, 
frustracji, smutku 
czy radości. Dzięki 
rozumieniu emocji 

wiemy, co powiedzieć w określonej 
sytuacji, potrafimy przewidzieć, co czują 
inni, rozumiemy, że można doświadczać 
sprzecznych emocji. 

Jeżeli poznamy prawa, jakimi rządzą 
się emocje, będziemy znacznie lepiej 
rozumieć inne osoby. Czy nie o to chodzi 
w pracy z ludźmi? Czy szefowie nie chcą 
wiedzieć, jak mówić do pracowników, 

©Designed by Pressfoto / Freepik

Inteligentne zarządzanie swoimi 
emocjami stanowi 80% sukcesu 
w życiu.

Daniel Goleman

Zaskakujące jest, jak wiele ludzi 
idzie przez życie, nie uświadamia-
jąc sobie, że ich uczucia względem 
innych ludzi są w dużej mierze 
determinowane poprzez uczucia 
względem siebie samego, a jeśli nie 
czujesz się komfortowo ze sobą, 
nie możesz czuć się komfortowo 
z innymi.

Sydney J. Harris



XI – XII 2018  Fachowiec Lubelski   psychoLogia pracy 35

Małgorzata 
Bogdanowicz
– psycholog, trener biznesu, terapeu‑
ta. Od 10 lat tworzy i rozwija zespoły 
sprzedażowe z pasją przekazując 
swoje doświadczenia z branży re‑
klamowej, wydawniczej, radiowej, 
motoryzacyjnej, budowlanej i meblar‑
skiej. Pracuje również przy projektach 
związanych z rozwojem pracowników 
w zakresie Work Life Balance, 
zarządzania wiekiem. Praktyk w pro‑
wadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji 
i obsługi klienta w handlu, komunika‑
cji interpersonalnej, umiejętności me‑
nadżerskich. Zawodowo specjalizuje 
się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
tworzeniu programów szkoleniowych.

żeby rozumieli ich polecenia? Istotna 
jest nie tylko treść przekazu, ale również 
emocje, które towarzyszą obu stronom 
komunikacji. No bo np. kto z nas lubi 
wykonywać rozkazy? Poddaję to Pań‑
stwu do refleksji.

Zarządzanie
To ostatni, najwyższy poziom pracy 
z emocjami. Jeżeli go osiągniemy, 
będziemy potrafili „przygotować się 
psychicznie”, uspokoić lub też utrzymać 
określony nastrój wtedy, gdy jest to 
wskazane. A do tego jeszcze będziemy 
otwarci na swoje uczucia i uczucia 
innych osób, a także będziemy innych 
inspirować.

Kluczowe w zarządzaniu emocjami są:
 � umiejętność konstruktywnego 

wykorzystywania emocji jako źródła 
motywacji do działania oraz informa‑
cji na temat siebie i otoczenia;

 � umiejętność kontrolowania emocji 
i ujawniania ich w sposób odpowiedni 
do sytuacji;

 � umiejętność przewidywania i oddzia‑
ływania na emocje innych.

To wszystko wpłynie na nasze lepsze 
funkcjonowanie na co dzień i zdecydo‑
wanie ułatwi nam kontakty z innymi, 

R E K L A M A

w tym także prowadzenie skutecznych 
negocjacji z klientami.

Jak to zrobić? Można chociażby 
zas tosować technikę wykorzystywaną 
przez nurków w sytuacjach zagrożenia, 
tzw. SBTA:

 � Stop – zatrzymaj się;
 � Breath – oddychaj, uspokój ciało 

i umysł;

 � Think – pomyśl, co możesz zrobić, co 
jest najlepszą opcją;

 � Act – działaj.

Stosując tę technikę, wielu z nas ma 
szansę uniknąć błędów spowodowanych 
niekontrolowanym wpływem emocji.

Życzę tego Państwu i sobie też. 

http://www.celnar.pl
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Wypadek przy pracy 
a zabezpieczenie dla rodziny

Pieniądze to ostatnia rzecz, o której myślimy, gdy w wypadku przy pracy ginie 
bliska nam osoba. Warto jednak wiedzieć, że w tak dramatycznej sytuacji 

rodzina może liczyć na świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która ma ubezpieczenie rentowe 
i wypadkowe w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych, ubezpiecza nie tylko 
siebie, ale pośrednio również członków 
najbliższej rodziny. Jeśli dojdzie do 
wypadku przy pracy ze skutkiem śmier‑
telnym, to bliscy zmarłego mogą liczyć 
na zasiłek pogrzebowy, rentę rodzinną 
i jednorazowe odszkodowanie. Tak jak 
w przypadku pozostałych świadczeń, są 
pewne warunki do spełnienia.

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, 
która pokryła koszty pogrzebu. Najczęś‑
ciej jest to członek rodziny, chociaż zasi‑
łek mogą otrzymać także inne podmioty, 
jeśli to one pokryły koszty ceremonii, np. 
pracodawca, gmina czy kościół. 

Zasiłek pogrzebowy dla członka najbliż‑
szej rodziny wynosi 4000 zł. Członkowie 
rodziny według przepisów to m.in. małżo‑
nek (wdowa lub wdowiec), rodzice i dzieci 
osoby zmarłej, a także rodzeństwo i wnu‑
ki. Jeśli organizacją pogrzebu zajmuje się 
osoba obca lub instytucja (np. gmina), 
to ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy do 
wysokości udokumentowanych kosztów, 
ale nie więcej niż 4000 zł.

Renta rodzinna wypadkowa
To świadczenie można otrzymać po 
ubezpieczonym lub renciście, który 
zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej. Prawo do renty ro‑
dzinnej mogą mieć m.in. dzieci, wdowa, 
wdowiec lub rodzic. Dla każdej z tych 
grup warunki przyznania świadczenia 
są trochę inne. 

Dzieci zmarłego mogą skorzystać 
z renty do ukończenia 16. roku życia, 
a jeśli nadal się uczą – do 25. roku życia. 
Jeśli dziecko stało się w tym okresie 
całkowicie niezdolne do pracy, to renta 
rodzinna będzie przysługiwała mu bez 
względu na wiek.

Wdowa może otrzymać rentę rodzinną 
w kilku sytuacjach (te same zasady doty‑
czą wdowców):
 � jeśli w dniu śmierci małżonka miała 

co najmniej 50 lat (renta będzie wtedy 
dożywotnia),

 � jeśli w dniu śmierci męża była niezdolna 
do pracy (świadczenie dostanie na 

okres wskazany w orzeczeniu lekarza 
orzecznika),

 � gdy wychowuje co najmniej jedno 
dziecko w wieku do lat 16 (lub do 18 lat, 
jeśli się uczy) albo dziecko całkowicie 
niezdolne do pracy, uprawnione do 
renty rodzinnej,

 � gdy ukończy 50 lat albo stanie się 
niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od 
śmierci małżonka lub w ciągu 5 lat od 
zaprzestania wychowania dzieci.

Do powyższych warunków dochodzi 
jeszcze jeden – między małżonkami 
musiała istnieć wspólność małżeńska. 
Jeśli jej nie było, wdowiec/wdowa otrzy‑
mają rentę rodzinną, jeśli mieli w dniu 
śmierci współmałżonka prawo do 
alimentów z jego strony ustalone wyro‑
kiem lub ugodą sądową. Prawo do renty 
ma również małżonka rozwiedziona 
lub pozostająca w separacji, która udo‑
wodni, że bezpośrednio przed śmiercią 
współmałżonka otrzymywała od niego 
alimenty na podstawie porozumienia. 

Rodzice skorzystają z renty rodzinnej, 
jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią 
przyczyniał się do ich utrzymania. Muszą 
też spełniać warunki opisane wyżej dla 
wdowy lub wdowca, dotyczące wieku lub 
niezdolności do pracy. 

Wysokość renty rodzinnej zależy od 
zarobków i stażu pracy osoby zmarłej. 
Wynosi 85% świadczenia, jakie przysłu‑
giwałoby zmarłemu. Jeśli prawo do renty 
rodzinnej ma kilku członków rodziny, to 
będą musieli podzielić się nią po równo. 

Przy czym kwota do podziału będzie 
wtedy trochę wyższa: 90% świadczenia 
zmarłego na dwie osoby, a 95% – na 
trzy osoby lub więcej. Od marca 2018 
do końca lutego 2019 roku renta ro‑
dzinna wypadkowa wynosi co najmniej 
1235,76 zł brutto.

Jednorazowe odszkodowanie 
powypadkowe
Po śmierci ubezpieczonego w wyniku 
wypadku przy pracy jego rodzina 
może również liczyć na jednorazowe 
odszkodowanie z ZUS. Do odszkodowania 
uprawnieni są małżonek (jeżeli nie było 
orzeczonej separacji) oraz dzieci i inne 
osoby spełniające warunki do uzyskania 
renty rodzinnej. Wysokość jednorazowego 
odszkodowania zależy od stopnia pokre‑
wieństwa i liczby uprawnionych osób. 

Na przykład gdy do odszkodowania 
ma prawo tylko małżonek zmarłego, to 
świadczenie wyniesie 76 887 zł. Taką 
samą kwotę dostanie dziecko zmarłego, 
jeśli jest jedynym uprawnionym do od‑
szkodowania. Jeśli liczba uprawnionych 
dzieci jest większa, dodaje się „zwięk‑
szenia”, np. dla małżonka i dwójki dzieci 
odszkodowanie wyniesie 76 887 zł i po 
14 950 zł zwiększenia na każde z dzieci. 
Kwoty odszkodowań podane w tym 
artykule obowiązują do końca marca 
2019 roku. 

Więcej informacji o świadczeniach 
z ubezpieczenia wypadkowego i rentowe‑
go, w tym kwoty odszkodowań, można 
znaleźć na stronie www.zus.pl. 

©Designed by rawpixel.com / Freepik
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Ubezpieczenia
komunikacyjne,
majątkowe i dla firm

PZU Doradca Kompleksowe ubezpieczenie firm
Prowadzisz firmę? Ubezpiecz jej majątek do 40 % taniej*

PZU Doradca

Nawet w trudniejszych czasach Twoja firma może zyskać… spokój. 
Poznaj nowość w ofercie – PZU Doradca z ubezpieczeniem 
od utraty dochodu** – teraz możesz je mieć taniej do 40%*.

Na wszystko znajdzie się rada

Niezależnie od tego, jaką działalność prowadzisz, zapewnimy 
Ci ubezpieczenie, jakiego potrzebujesz.
PZU Doradca to ubezpieczenie pakietowe:
•  ochrona majątku firmy od różnych ryzyk,
•  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
•  mienia w traksporcie krajowym (cargo),
•  usługi assistance.

Galeria Gala (I piętro)
tel. kom. 503 966 286
paczajczyk@agentpzu.pl

Patrycja Czajczyk-Banach
Agent PZU
20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2

Jeden pakiet, wiele możliwości

Pakiet PZU Doradca składa się z 7 ubezpieczeń:
•  ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
•  ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem 
    i rabunku,
•  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
•  ubezpieczenie szyb,
•  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
•  ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo,
•  assistance.

Aby korzystać z PZU Doradca, wystarczy wykupić 
ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
oraz dodatkowo co najmniej jedno z wyżej 
wymienionych ubezpieczeń 
(poza ubezpieczeniem assistance).

* O szczegóły zniżki zapytaj agenta. Zniżka obowiązuje do odwołania.
** Za ubezpieczenie od utraty dochodu w rozumieniu niniejszego materiału reklamowego rozumiemy  wykupienie przez ubezpieczającego Klauzuli stałych i dodatkowych kosztów 
działalności gospodarczej oraz utraty dochodu do ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia PZU Doradca.

Dodatkowa zniżka!

Sukcesja firm – jak ułatwić 
następcom kontynuowanie 

działalności?
Myślisz o przyszłości firmy i chciał‑
byś, żeby twoi spadkobiercy mogli 
płynnie kontynuować prowadzenie 
działalności? Już od 25 listopada 
2018 roku możesz wskazać i samo‑
dzielnie zgłosić online (bezpłatnie i bez 
zbędnych formalności) zarządcę sukce‑
syjnego, który będzie prowadził sprawy 
firmy do czasu załatwienia formalności 
spadkowych.

Co się zmienia
Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały 
prowadzenie przedsiębiorstwa 
przez następców. Firma de facto 
przestawała istnieć z chwilą śmierci 
przedsiębiorcy. Nowe przepisy 
o sukcesji wprowadzają możliwość 
płynnej kontynuacji działalności 
w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego.

Na czym polega 
zarząd sukcesyjny
Zarząd sukcesyjny to forma tymczaso‑
wego kierowania przedsiębiorstwem po 
śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania 
zarządu należy powołać zarządcę 
sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za 
prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy 
z pracownikami, kontakty z kontrahen‑
tami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu 
uregulowania formalności spadkowych.

Ważne! Zarząd sukcesyjny jest rozwią‑
zaniem tymczasowym – daje następcom 
prawnym czas na podjęcie decyzji co do 
dalszych losów firmy.

Powołanie zarządcy 
sukcesyjnego
Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć 
sam przedsiębiorca albo może zostać on 

powołany przez osoby uprawnione po 
śmierci przedsiębiorcy.

Wyznaczenie zarządcy przez przed‑
siębiorcę za życia pozwala uniknąć 
niepotrzebnych formalności i kosztów. 
Powołanie zarządcy po śmierci 
przedsiębiorcy musi odbywać się 
z udziałem notariusza, wymaga więcej 
formalności i wiąże się z dodatkowymi 
kosztami.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, 
przedsiębiorca musi być wpisany do 
CEIDG. Do powołania zarządcy sukce‑
syjnego potrzebne jest:

 � oświadczenie o powołaniu zarządcy 
sukcesyjnego w formie pisemnej,

 � pisemna zgoda zarządcy na pełnie‑
nie tej funkcji (oświadczenie i zgoda 
mogą być zawarte w tym samym 
dokumencie). 

http://oferta.pzu.pl
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Zimowa odzież robocza
Magdalena Cichocka

Prowadząc działalność remontowo‑budowlaną (i nie tylko), warto zwrócić uwagę na dobór 
odpowiedniej odzieży roboczej. Za nami lato i rozpoczyna się sezon zimowy. Niskie temperatury 

i opady śniegu mogą stanowić duże utrudnienie w pracy na dworze, dlatego wymagają 
cieplejszego ubioru dopasowanego do zmieniającej się pogody i chroniącego przed zimnem.

Odpowiednio dobrana do pory roku 
odzież pozwala nie tylko ograniczyć 
ryzyko związane z pracami budowlanymi 
i obowiązkami wykonywanymi w trud‑
nych warunkach atmosferycznych, ale 
także zapewnić komfort pracownikom 
bez względu na temperaturę powietrza. 
Jak powszechnie wiadomo, wszędzie 
tam, gdzie mogą wystąpić sytuacje zwią‑
zane ze zniszczeniem, zabrudzeniem lub 
skażeniem odzieży, pracodawca jest zo‑
bowiązany wyposażyć pracownika w od‑
powiednią odzież roboczą lub ochronną, 
dopasowaną do wykonywanej pracy.

Czym jest odzież robocza?
Wiele osób myli odzież roboczą 
z odzieżą ochronną. Jednak przepisy 
BHP zawarte w Kodeksie Pracy jasno 
określają znaczenie obu pojęć. Odzież 
robocza służy do zastąpienia odzieży 
pracownika. Jest wykorzystywana 
w pracy, w której: może łatwo dojść do 
jej zabrudzenia różnymi substancjami 
(nieszkodliwymi dla zdrowia), wystę‑

pują czynniki sprzyjające jej szybkiemu 
niszczeniu lub jest wymagana specjalna 
czystość wytwarzanego produktu.

Na odzież roboczą mogą składać się 
pojedyncze elementy garderoby (np. 
spodnie, bluzy, kamizelki, kombinezony, 
fartuchy, a nawet termoaktywna 
bielizna) lub całe komplety ubrań. 
Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę 
do jej dostarczenia pracownikowi, gdy 
zachodzą wyżej wymienione warunki. 
Wiąże się to z zakupem nowej odzieży 
lub jej „wynajęciem” – w wielu miastach 
w Polsce istnieją firmy, które się tym 
zajmują. Takie rozwiązanie pozwala 
w profesjonalny sposób dobrać najwłaś‑
ciwsze produkty.

Główne cechy
Zimą szczególnie dokuczliwe są 
niskie temperatury. Dlatego też 
należy pamiętać o tym, aby odzież 
zapewniała odpowiedni komfort 
cieplny w każdej sytuacji. Szczególnie 
warte uwagi są ubrania zapewniające 

wiatroszczelność, wodoodporność 
i paroprzepuszczalność. Te cechy 
odnoszą się przede wszystkim do 
odzieży wierzchniej, czyli np. kurtek. 
Spełnienie tych wymogów gwarantuje, 
że sprawdzą się one nawet w trudnych 
warunkach atmosferycznych. Bardzo 
istotną kwestią w tym przypadku 
jest ochrona przed odmrożeniami 
i wychłodzeniem. W związku z tym 
trzeba stosować odzież opatrzoną cer‑
tyfikatem zgodności z normą EN 342 
– określa ona poziomy izolacyjności 
cieplnej ubrań. Izolacyjność cieplna 
decyduje o tym, jaki rodzaj odzieży na‑
leży stosować. Wskaźnik opisuje sku‑
teczność zabezpieczenia pracownika 
przed utratą ciepła przy jednoczesnym 
uwzględnieniu normalnej temperatury 
ciała oraz zwiększonej temperatury 
w związku z wykonywaną pracą. 

Dla osób, które wykonują większość 
swoich obowiązków na świeżym 
powietrzu m.in. pracowników branży 
budowlanej, pracowników utrzymania 
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Artykuły BHP i ppoż.
IR-POŻ Ireneusz Łoboda
20-105 Lublin, Zamojska 24, tel. 507 872 404,
tel./fax 81 503 25 96
e-mail: info@irpoz.pl • www.irpoz.pl

W swojej ofercie posiadamy:
• gaśnice proszkowe, śniegowe i pianowe oraz agregaty gaśnicze; 
• węże tłoczne i armaturę przeciwpożarową;
• sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości;
• hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne fi 25, 52 i 33;
• tablice budowlane, instrukcje, znaki ewakuacyjne, 
   ochrony przeciwpożarowej, ostrzegawcze;
• apteczki i zestawy apteczne;
• sprzęt ochrony osobistej twarzy, oczu, słuchu;
• obuwie i odzież roboczą i ochronną;
• rękawice robocze i ochronne;
• oraz wiele innych.

Nasza odzież
zapewnia ochronę,
wygodę i bezpieczeństwo

Nasze produkty
są innowacyjne, funkcjonalne
i dobrze wyglądają

IR-POŻ dzięki wysokiej
jakości produktów
pozyskuje Klientów

Proponujemy intratne
rabaty dla hurtowników
i detalistów

czystości czy nieocieplonych hal pro‑
dukcyjnych, najlepszym rozwiązaniem 
będą ubrania z wyściółką z tkanin 
termoizolacyjnych. Tego typu materiały 
zatrzymują wydzielane ciepło, a jedno‑
cześnie chronią przed oddziaływaniem 
niskich temperatur z zewnątrz.

Optymalną ochronę zapewni stoso‑
wanie produktów dodatkowych, takich 
jak czapka czy rękawice (zapobiegają one 
lokalnemu wychłodzeniu), a co najważ‑
niejsze – także odpowiednich butów, 
które powinny być ocieplone i wykonane 
z odpowiednich materiałów, odpornych 
na urazy mechaniczne i zgniecenia, 
np. skóry tłoczonej. Dobrze, gdy mają 
wzmocnione podeszwy lub (w niektó‑
rych branżach, gdzie stopy są szczegól‑
nie narażone na wspomniane urazy) 
metalowe noski.

Warto pamiętać, że ciepło ma ogrom‑
ny wpływ na funkcjonowanie naszego 
ciała – w niskich temperaturach mięśnie 
gorzej pracują, ich produktywność 
maleje. Stąd tak ważne jest zapewnienie 
pracownikowi odpowiedniej odzieży, 
warunkującej komfort pracy.

Aby wydłużyć żywotność odzieży 
roboczej, należy o nią odpowiednio 
dbać, stosować się do zaleceń producen‑

ta i przechowywać w suchym miejscu. 
Regularna kontrola (sprawdzanie czy 
nie uległa ona np. zniszczeniu czy 
zabrudzeniu) pozwoli zapewnić sobie 
najlepszą ochronę.

Moda na budowie
Dobra odzież to przede wszystkim 
bezpieczeństwo. Nie może być za 
luźna, ponieważ grozi to wciągnięciem 
jej elementów podczas pracy z elek‑
tronarzędziami. Nie może być także 
za obcisła, a tym samym krępować 
ruchów, bowiem może to prowadzić do 
dyskomfortu podczas pracy, a nawet do 
powstania bolesnych otarć. Powinna 
chronić pracownika przed zranieniem, 
amortyzować wstrząsy i – mówiąc 
krótko – czynić pracę bezpieczną. Aby 
spełnić wymienione warunki, musi być 
wykonana z wysokiej jakości materia‑
łów naturalnych lub syntetycznych, 
warunkujących komfort użytkowania. 
Przeważnie jest to bawełna lub 
mieszanki tworzyw sztucznych z ba‑
wełną np. bawełniano‑poliestrowe lub 
bawełniano‑poliamidowe. Za komfort 
noszenia ubrań w głównej mierze odpo‑
wiada materiał, z którego są wykonane, 
ale także splot i jego gramatura.

Oprócz bezpieczeństwa, producenci 
odzieży roboczej coraz częściej zwracają 
uwagę także na walory estetyczne. Dbają 
o design ubrań – tworzą nowoczesne 
warianty kolorystyczne, „bawią się” kro‑
jem i w zaskakujący sposób łączą różne 
materiały. To wszystko świadczy o tym, 
że firmy starają się odpowiadać na coraz 
większe wymagania klientów. 

Coraz więcej pracodawców decyduje 
się także na umieszczenie logo swojej 
firmy na odzieży. Pracownicy posiada‑
jący identyczne stroje są lepiej postrze‑
gani przez klientów, a jednocześnie 
również lepiej identyfikują się z własną 
firmą. Taka identyfikacja wizualna 
firmy przyczynia się do jej pozytywnej 
oceny i ułatwia pozyskanie nowych kon‑
taktów, a co za tym idzie – także zleceń.

Podsumowanie
Odpowiednio dobrana odzież robocza 
(bez względu na to, jaką mamy porę 
roku) musi spełniać dwa warunki – 
zapewniać wygodę i bezpieczeństwo 
noszenia. Gdy temperatura spadnie 
poniżej 0°C, wówczas trzeba pamiętać 
jeszcze o jednym warunku – ma 
zapewniać pracownikowi ochronę przed 
zimnem. 

http://www.irpoz.pl
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Trzęsienie ziemi
prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

Unia Europejska się trzęsie. Politycznie 
i gospodarczo. Najwięcej zmartwień 
brukselskiej centrali nie przysparzają 
bynajmniej takie kraje jak Polska, Węgry 
czy Rumunia, ale Włochy. To nie tylko 
jeden z największych krajów Unii Euro‑
pejskiej, ale też jeden z jej założycieli. 
Obecnie rządzi tam Ruch Pięciu Gwiazd 
w koalicji z Ligą Matteo Salviniego. 
W umowie koalicyjnej liderzy tych partii 
zobowiązali się do wypełnienia obietnic 
formułowanych w wyborach. A zapowia‑
dali wprowadzenie zasiłku socjalnego 
w wysokości 780 euro miesięcznie, który 
objąłby blisko 7 mln Włochów, i jedno‑
litego podatku dla wszystkich. Włosi 
mają dość zaciskania pasa – grzmiał wi‑
cepremier Włoch Di Maio. Aby sprostać 
tym wyzwaniom, rząd włoski w nowym 
budżecie założył deficyt w wysokości 
2,4% PKB. Na wieść o tym z oburzenia 
zatrzęśli się przywódcy Unii. Wprawdzie 
zakładany we Włoszech deficyt mieści 
się w granicach dopuszczalnych w Unii 
Europejskiej, gdyż czerwoną linię 
stanowi próg 3% PKB, ale poprzedni 
rząd Włoch zawarł osobne porozumienie 

z Brukselą, w którym 
zobowiązał się do 

zmniejszania deficytu 
budżetowego. Nowy 

rząd tego nie akceptuje, 
a jego działania mieszczą się 

w regułach UE. Jednakże decy‑
dentom w Brukseli sen z powiek 

spędza dług publiczny Włoch wy‑
noszący 2 bln 300 mld euro, czyli 132% 
PKB. Jest on nominalnie największy 
spośród wszystkich krajów Unii. Włochy 
jednak odrzucają porównania z Grecją 
i chcą zmniejszyć ten dług poprzez swo‑
istą ucieczkę do przodu. Wicepremier 
Salvini stwierdził: Wracają Włochy, które 
się rozwijają, a nie wyprzedają swoje firmy. 
Skrytykował tych, którzy źle życzą 
Włochom, dodając, że to są działania 
spekulantów w stylu Sorosa, którzy chcą 
upadku kraju, by wykupić dobrze działa‑
jące firmy za bezcen. Jego zdaniem takie 
osoby we Włoszech tracą tylko czas.

Twarde stanowisko rządu włoskiego 
w sprawie budżetu pobudziło medialne 
spekulacje, w których przewiduje 
się „czołowe zderzenie” Komisji 
Europejskiej z rządem włoskim. 
Niezwykle zaniepokojone są Niemcy, 
gdzie podobnie jak we Włoszech używa 
się euro. Walutą tą operuje 19 krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, stąd 
w wielu miejscach podnosi się alarm, 
że Włosi mogą „rozsadzić strefę euro 
od środka”. Włoscy politycy dementują 
jednak te pogłoski, atakując brukselski 
establishment. Utrzymują, że konflikt 
jest przede wszystkim polityczny. 
Szef Ligi Salvini stwierdził: Jesteśmy 

przeciwko wrogom Europy, którymi są 
Juncker i Moscovici zamknięci w bunkrze 
w Brukseli. Dodał też, że pod koniec maja 
dojdzie do rewolucji zdrowego rozsądku. 
Słowa te włoski wicepremier wypowia‑
dał podczas spotkania z Marine Le Pen, 
szefową francuskiego Zjednoczenia 
Narodowego, która oświadczyła, że Unia 
Europejska podeptała wartości solidar‑
ności. Obydwoje wyrazili nadzieję, że po 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zbudują nowy front, którego punktem 
wyjścia mają być właśnie nowe wartości. 
We froncie tym mieliby się znaleźć także 
politycy z innych krajów europejskich. 
Wstępnie chęć taką wyrażał węgierski 
premier Viktor Orbán, teoretycznie do‑
łączyć do nich mogłaby delegacja polska. 
Puszczając wodze fantazji, niektórzy 
politycy i publicyści w tym szerokim 
bloku widzą Szwedzkich Demokratów, 
którzy w ostatnich wyborach uzyskali 
ponad 17% głosów, a także Alterna‑
tywę dla Niemiec, która z podobnym 
poparciem w Niemczech stanowi już 
drugą największą siłę polityczną. W grę 
wchodzi także holenderska partia Geer‑
ta Wildersa i inne. To wszystko umacnia 
poczucie pewności włoskich władz, 
które już teraz, przynajmniej werbalnie, 
pokazują Komisji Europejskiej jej 
miejsce w szeregu. Wicepremier Luigi Di 
Maio powiedział bez ogródek, że Unia 
Europejska z obecnymi władzami będzie 
skończona za pół roku, a majowe wybory 
do Parlamentu Europejskiego przyniosą 
polityczne trzęsienie ziemi. Bez wątpie‑
nia ruchy tektoniczne w Europie już dziś 
są poważnie odczuwalne.

Publikacja sponsorowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim

Europejscy Konserwatyści i  Reformatorzy 
(European Conservatives and Reformists) to 
grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, 
kierująca się w  swojej działalności poszano-
waniem praw jednostki, zasad wolnego rynku 
oraz suwerenności państw członkowskich UE. 
Zasady te zostały zawarte w Deklaracji Pra-
skiej, która stała się podstawą ideową grupy. 
EKR jest trzecią pod względem liczebności, 
grupą polityczną w PE: liczy 73 posłów z 19 
państw. W  jej skład wchodzą m.in. posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości, najliczniej reprezen-
towani są w niej brytyjscy konserwatyści.

Podstawowe zasady Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 

Świadomi konieczności przeprowadzenia reform 
w Unii Europejskiej w oparciu o eurorealizm, otwar-
tość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, 
jednocześnie szanując suwerenność narodową 
naszych krajów oraz koncentrując się na ożywieniu 
gospodarki, wzroście i konkurencyjności, członkowie 
Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 
podzielają następujące zasady:

■  Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel 
i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki 
i  mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej 
zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wy-
miarze jednostkowym i narodowym.

■  Wolność jednostek, większa odpowiedzialność 
osobista i  większe poszanowanie zobowiązań 
wobec demokratycznych wartości.

■  Trwałe dostawy czystej energii z  naciskiem na 
bezpieczeństwo energetyczne.

■  Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.

■  Integralność i suwerenność państwa narodo-
wego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu 
i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej 
subsydiarności.

■  Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpie-
czeństwa w  dynamicznym i  skutecznym NATO 
i poparcie dla młodych demokracji w Europie.

■  Skuteczna kontrola imigracji i  położenie kresu 
nadużywaniu procedur azylowych.

■  Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wraż-
liwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.

■  Położenie kresu marnotrawstwu i  nadmiernej 
biurokracji oraz zobowiązanie się do większej 
przejrzystości i  uczciwości w  instytucjach UE 
i w dysponowaniu funduszami unijnymi.

■  Poszanowanie i  równe traktowanie wszystkich 
krajów UE, nowych i starych, dużych i małych.

http://www.piotrowski.org.pl
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TWOJĄ FLOTĄ

Nowy Sprinter. 
Sukces z napędem na przód.
Żaden biznes nie chce zostać z tyłu. Dlatego Mercedes Sprinter dostał napęd na przód!
Ma dobrą przyczepność na śliskich powierzchniach, obniżony próg załadunkowy i zwiększoną 
ładowność o 50 kilogramów. Nowy Sprinter w limitowanej wersji ma ponadto silnik o mocy  
143 KM, klimatyzację, radioodbiornik z Bluetooth, asystenta ruszania na wzniesieniu, lusterka 
zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane oraz podgrzewane, kierownicę wielofunkcyjną  
i mnóstwo rozwiązań, które kosztują… mniej niż przypuszczasz.

Sprinter Furgon 314 z przednim napędem, z rozstawem osi 3924 mm.  Zużycie paliwa w mieście/ 
poza miastem/średnio: 9,5/7,5/8,1 l/100 km; emisja CO2: średnio 213 g/km.  
Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to  
„zmierzone wartości CO2 NEDC” w myśl art. 2 nr 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152. 
Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości. Ze względu na zmiany prawne  
obowiązujących procedur kontrolnych w świadectwie zgodności pojazdu obowiązującym  
w odniesieniu do dopuszczenia pojazdu do ruchu mogą być wprowadzone wyższe wartości.

*Oferta dotyczy Sprintera Furgon 314 z przednim napędem, z rozstawem osi 3924 mm.
Prezentowane zdjęcia samochodów mogą odbiegać od modeli ujętych w ofercie.

za 89 400 PLN netto*
Nowy Sprinter z napędem na przód, w limitowanej, dobrze wyposażonej wersji

Sprawdź też oferty na wersje z napędem na tył i 4×4 w salonach Mercedes-Benz.

Nobile Motors Sp. z o.o.
Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 84, tel. 81 718 66 00

http://www.nobilemotors.mercedes-benz.pl

