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Nie od dziś wiadomo, że Polacy są mło‑
dym i dobrze wykształconym społe‑
czeństwem. Liczba osób posiadających
dobre wykształcenie i przygotowanie za‑
wodowe, dzięki przemianom politycz‑
nym oraz szerokiej dostępności do szkół
średnich i wyższych, jest aktualnie bar‑
dzo wysoka. Ponad 2,2 miliona Polaków,
głównie młodych i wykształconych lu‑
dzi, od 1989 roku zasila już europejski
rynek pracy. W krajach, do których trafi‑
ło najwięcej emigrantów z Polski chwalą
jakość pracy Polaków (wszyscy pamięta‑
my polskiego hydraulika). Jednak za‑
sadnicza grupa polskich fachowców róż‑
nego szczebla nadal oczywiście mieszka
w Polsce i z różnych powodów nie chce
wyjeżdżać z rodzinnego kraju na sta‑
łe. Nie oznacza to, że jeśli ci ludzie nie
mieszkają na stałe w Niemczech, Francji
czy Holandii, korzystanie z ich wiedzy
i umiejętności stanowi jakiś problem.
Myślę, że jest nawet wprost przeciwnie.
Dzisiaj nie trzeba już pokonywać aż
tak wielkich trudności, by otworzyć
w Polsce zakład produkcyjny, magazy‑
ny, przedstawicielstwo handlowe czy też
małą firmę. Oczywiście, instytucje mo‑
nitorujące i media wciąż informują, że
sytuacja w zakresie uruchomienia i pro‑
wadzenia działalności gospodarczej
w Polsce nie jest idealna, ale w prakty‑
ce przedstawia się to coraz lepiej. Z pew‑
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Pierwszy numer Fachowca Lubelskiego jest odpowiedzią na
potrzeby chwili i sygnałem, że lubelski fachowiec doskonale
daje sobie radę na trudnym budowlanym rynku.

nością jeszcze przez wiele lat poważną
zachętą do inwestowania w Polsce będą
znacznie niższe koszty pracy. Pomimo
zapowiadanych ostatnio zmian, pamię‑
tać należy, że średnia płaca w Polsce jest
niższa niż w najbardziej rozwiniętych
krajach. Przy tym niższa płaca wcale nie
oznacza niższych kwalifikacji i umie‑
jętności. Brak nam jednak organiza‑
cji, zrzeszeń czy wspólnych działań, aby
wpływać na lokalną rzeczywistość i wy‑
korzystać rysujące się szanse.
W ciągu ostatnich kilku lat poważnie
zmodyfikowano polską sieć dróg, zbu‑
dowano drogi szybkiego ruchu, obwod‑
nice miast i wiele kilometrów autostrad,
także na Lubelszczyźnie. Na mapie po‑
łączeń lotniczych pojawiło się już nie
tylko lotnisko w Warszawie, ale też kil‑
ka lotnisk regionalnych, w tym w Lubli‑
nie. Są one obsługiwane przez znanych
europejskich operatorów lotniczych.
W ostatnim czasie modernizowana jest
też sieć kolejowa.
Z tych samych powodów Polska i Lu‑
belszczyzna jest również atrakcyjna dla
poszukujących dostawców komponen‑
tów i podzespołów do swoich produktów.
Pomocna jest tutaj coraz szersza znajo‑
mość języków obcych oraz komunikatyw‑
ność polskich firm i pracowników. Firmy
i pracownicy, którzy przetrwali przemia‑
ny polityczne i gospodarcze, jakie zacho‑

dziły w Polsce, są z pewnością gotowi na
realizację różnorodnych zamówień. War‑
to skorzystać z wiedzy, doświadczenia
i umiejętności manualnych polskich fa‑
chowców, zatrudniając ich przy realiza‑
cji swoich zamówień usługowych. Przez
wiele lat polskie szkolnictwo zawodowe
opierało się na funkcjonujących dużych
firmach produkcyjnych. Jednak nawet,
gdy firmy te przestały pracować, Polacy
bardzo często „brali sprawy w swoje ręce”
i otwierali własną działalność gospo‑
darczą. Na naszej aktywności zbudował
się tzw. cud na Wisłą. Warto zobaczyć
polskich fachowców „w akcji”. Przede
wszystkim zaś warto skorzystać z umie‑
jętności polskich fachowców.
Pierwszy numer Lubelskiego Fachow‑
ca jest odpowiedzią na potrzeby chwili
i sygnałem, że lubelski fachowiec dosko‑
nale daje sobie radę na trudnym budow‑
lanym rynku. Czy wszystko jest OK.? Na
pewno nie. Czeka nas wiele do zrobie‑
nia, bo czasy dla branży budowlanej idą
trudne. Polecam lekturę ciekawych arty‑
kułów, w tym dwugłosu znanych od wie‑
lu lat osób kształtujących nasz lokalny
rynek handlu i usług. Mamy jeszcze wie‑
le do zrobienia, aby tzw. ściana wschod‑
nia nie odbiegała nie tylko od Europy,
ale też od reszty kraju.
Zapraszamy do lektury.
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Europejska dezintegracja

Prawdą jest, że UE to wadliwa konstrukcja
prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

Zwycięski przywódca brexitowców Ni‑
gel Farage przemówił podczas naprędce
zwołanej sesji plenarnej Parlamentu Eu‑
ropejskiego w Brukseli. Zaczął od słów:
„Gdy siedemnaście lat temu przybyłem
tu i zapowiedziałem, że chcę prowadzić
kampanię na rzecz wyjścia Wielkiej Bry‑
tanii z Unii Europejskiej, to się ze mnie
śmialiście. Teraz wam nie do śmiechu”.
Wystąpieniu jego towarzyszyły bucze‑
nie i wykrzykiwane inwektywy. Mówca
miał jednak rację, nikomu nie było i nie
jest do śmiechu. Farage zapowiedział, że
Wielka Brytania nie jest ostatnim kra‑
jem, który występuje z Unii Europej‑
skiej. Wiadomo, że w innych, takich jak
Francja czy Holandia, rosnące w siłę pra‑
wicowe partie polityczne zapowiada‑
ją podobne referendum. Prawdopodob‑
ny jest efekt domina, czyli dezintegracja
Unii. Nie wyklucza się także rozpadu sa‑
mej Wielkiej Brytanii, gdyż Szkocja i Ir‑
landia Północna, gdzie większość opo‑
wiedziała się za pozostaniem w Unii,
biorą pod uwagę odłączenie się od Zjed‑
noczonego Królestwa.
Euroenztuzjaści straszą brytyjskich
polityków katastroficzną wizją zapaści
gospodarczej ich kraju. Łatwo można do‑
strzec, że unijny establishment wręcz

obraził się na Wielką Brytanię. Nie przyj‑
muje też do wiadomości, że przedstawia‑
ny tzw. europejski projekt nie podoba się
zwykłym obywatelom. Szef największej
frakcji w PE Manfred Weber stwierdził,
że „to Wielka Brytania ma problem, a nie
Europa”. Niestety, pogląd ten podziela‑
ją szef Komisji Europejskiej Jean-Claude
Juncker, przewodniczący Rady Europej‑
skiej Donald Tusk i przewodniczący Par‑
lamentu Europejskiego Martin Schulz.
Dążą oni do natychmiastowego wyrzuce‑
nia Brytyjczyków z Unii. Do dymisji po‑
dał się brytyjski komisarz Jonathan Hill,
a Juncker stwierdził, że tak powinni się
zachować wszyscy Brytyjczycy. Unia ma
dla nich tylko jeden przekaz: „Wyno‑
cha, i to jak najszybciej”. Wyrażane emo‑
cje są pozatraktatowe. Zgodnie z zapisa‑
mi przyjętymi w Traktacie z Lizbony (art.
50), rząd kraju, który chce opuścić Unię,
musi formalnie notyfikować swój za‑
miar Radzie Europejskiej. Premier Wiel‑
kiej Brytanii David Cameron podał się
do dymisji i notyfikację taką pozostawił
swojej następczyni, która będzie zmu‑
szona skonsultować ją z parlamentem
krajowym. Na skutek podziałów w Par‑
tii Konserwatywnej, a także w Partii Pra‑
cy, nie wyklucza się ponownych wyborów
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do Izby Gmin. Proces ten nie będzie więc
szybki, zwłaszcza, że nawet po formal‑
nej notyfikacji traktat przewiduje dwa
lata na negocjacje nowych relacji danego
kraju z Unią Europejską. Jest zatem spo‑
ro czasu. Jednakże największy problem
całej unijnej dezintegracji tkwi w tym, że
jej liderzy oderwali się od rzeczywisto‑
ści zwykłych obywateli, którzy np. nie ży‑
czą sobie, aby w ich imieniu zapraszać
setki tysięcy imigrantów spoza Europy.
Kryzys, z jakim mamy do czynienia, ob‑
nażył słabość mechanizmów Unii. Za‑
uważył to nawet kontrowersyjny finan‑
sista i spekulant walutowy George Soros,
który po brytyjskim referendum stwier‑
dził: „Prawdą jest, że UE to wadliwa kon‑
strukcja”.
Czyżby wreszcie nawet liberałowie za‑
częli dostrzegać, to o czym przed dwoma
laty w Parlamencie Europejskim w Stras‑
burgu mówił papież Franciszek, diagno‑
zując stan Unii Europejskiej? W obliczu
obecnej sytuacji Papież opowiada się za
większą niezależnością i swobodą kra‑
jów UE, twierdząc, że należy „pomyśleć
o innej formie Unii”. A jeśli tak, to może
nie tylko zawodowi politycy powinni
włączyć się do aktywnego procesu euro‑
pejskiej reintegracji?

Europejscy Konserwatyści i Reforma‑
torzy (EKR) European Conservatives
and Reformists to grupa Parlamentu
Europejskiego, kierująca się w swojej
działalności poszanowaniem praw
jednostki, zasad wolnego rynku oraz
suwerenności państw członkowskich
UE. Zasady te zostały zawarte w Dekla‑
racji Praskiej, która stała się podstawą
ideową grupy. EKR jest trzecią pod
względem liczebności, grupą polityczną
w PE: liczy 73 posłów z 16 państw. W jej
skład wchodzą m.in. posłowie Prawa
i Sprawiedliwości, najliczniej reprezen‑
towani są w niej brytyjscy konserwa‑
tyści. Z tego ugrupowania pochodzi
Syed Kamall – lider EKR w Parlamencie
Europejskim VIII kadencji.

Publikacja sponsorowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim
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Stawiajmy na jakość i specjalizację
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Roman Tarnowski, prezes firmy Omega NMB, ujawnia jak radzić sobie
w aktualnej sytuacji gospodarczej oraz plany działań na najbliższe lata
Przez wiele lat o Lubelszczyźnie pano‑
wała opinia, że jest to tzw. Polska B, czy‑
li obszar biedniejszy, bardziej zaniedba‑
ny, niedoinwestowany. Miało to niestety
swoje odzwierciedlenie także w branży
budowlanej. Jaka jest Pana opinia na te‑
mat sytuacji naszego regionu obecnie?
Czy region i działające tu firmy dalej od‑
czuwają tego typu bolączki, czy sytuacja
się poprawiła? Co, Pana zdaniem, decy‑
duje o takim, a nie innym stanie rzeczy?
Lubelszczyzna, jako region, jest obec‑
nie zdecydowanie jednym z najbardziej
zaniedbanych regionów naszego kra‑
ju. Lublin nie ma normalnego na stan‑
dardy europejskie połączenia drogo‑
wego z żadnym innym miastem, nie
tylko wojewódzkim. Stan taki znaczą‑
co hamuje nasze możliwości rozwojowe.
Omijały i omijają nas duże inwestycje.
Boleśnie do dziś odbija się na naszym
potencjale gospodarczym fala zaplano‑
wanych i zrealizowanych likwidacji du‑
żych rodzimych firm. Dziś na przykład
zapłaty za gaz mieszkańcy Lubelszczy‑
zny dokonują na rzecz firmy z Podkar‑
pacia, a wiemy przecież, że gdzie jest
siedziba firmy, tam są płacone podatki.
Mieszkańcy Lubelszczyzny oddają więc
swoje pieniądze na rozwój Podkarpacia.

Oceniając potencjał regionu należy za‑
uważyć, że miasto Lublin skupia więk‑
szą cześć potencjału całego wojewódz‑
twa. Poza Lublinem nie mamy czym się
pochwalić, no chyba, że piękną przyro‑
dą i nielicznymi zabytkami. Możemy
też poszczycić się największą w Europie
liczbą hipermarketów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. W tej sytuacji god‑
ną podkreślenia jest dobra koniunktu‑
ra na rynku mieszkań w budownictwie
wielorodzinnym.
Rynek budowlany jest rynkiem, na któ‑
rym panuje ostra konkurencja. Jak ra‑
dzą sobie z tym firmy budowlane i co jest
obecnie i będzie w przyszłości źródłem
przewagi konkurencyjnej?
Firmy budowlane korzystają z koniunk‑
tury na rynku mieszkaniowym. Wpraw‑
dzie liczna konkurencja zmusza do ob‑
niżana cen, to jednak w bieżącym roku
firmy budowlane nie narzekają na brak
zleceń. Na rynku pojawia się coraz wię‑
cej profesjonalnych firm, gwarantują‑
cych wysoką jakość swoich usług. Wy‑
grywają na rynku mimo wyższych cen.
Właśnie wyjątkowo wysoka jakość bę‑
dzie trampoliną rozwoju dla firm, nie
tylko budowlanych.

Jaki jest Pana przepis na sukces firmy
w branży budowlanej? Co tu jest najważ‑
niejsze: pomysł, ludzie, odrobina szczęś‑
cia? Co poradziłby Pan małej firmie, by
„wstrzeliła się” w rynek?
Jak wspomniałem jakość oferowanych
usług jest i będzie bardzo ważnym
wyróżnikiem firmy na rynku. By móc
spełniać wysokie standardy jakościo‑
we, firmy muszą się specjalizować.
Dziś nie ma możliwości by mała
czy nawet średniej wielkości firma
budowlana, mogła oferować pełen
zakres usług. Rozwój technologii
w budownictwie wymusza od firm nie
tylko zapewnienie wysokich kompe‑
tencji zatrudnionych pracowników, ale
też właściwego wyposażenia technicz‑
nego. Wiąże się to z wieloma trudnoś‑
ciami: kadrowymi, organizacyjnymi
oraz znacznymi wydatkami na zakup
specjalistycznego wyposażenia.
Specjalizacja ukierunkowana na pro‑
fesjonalną realizację części procesu in‑
westycyjnego, to droga do sukcesu dla
firm małych i średnich. Dla firm realizu‑
jących duże inwestycje, drogą do sukcesu
będzie doskonalenie procedur funkcjo‑
nowania i profesjonalizacja współpracy
z podwykonawcami.
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Firmy budowlane na co dzień konku‑
rują ze sobą – to oczywiste. Jednak
w pewnych obszarach zapewne warto
ze sobą współpracować, by budować
rynek, lobbować określone rozwiązania,
mówić jednym głosem wobec władzy,
czy wymieniać się doświadczeniami.
Jak wygląda naprawdę współpraca firm
budowlanych, jakie przyjmuje ramy i czy
jest skuteczna? Co by Pan zaproponował
w tym obszarze?
Zainteresowanie współpracą wśród
firm budowlanych jest bardzo małe.
Firmy nie dostrzegają korzyści ze
współpracy i postrzegają siebie nawza‑
jem jako konkurencję. Podobnie ma
się rzecz jeśli idzie o aktywność i chęć
zrzeszania się w stowarzyszeniach.
Powszechnym jest oczekiwanie, że
znajdzie się ktoś, kto załatwi wszystko,
bez potrzeby własnego angażowania
się. Taka postawa jest jednak cechą
właściwą nie tylko firmom budowla‑
nym.
W krajach Europy Zachodniej,
organizacje trzeciego sektora, poprzez
aktywny udział w systemie konsultacji
społecznych, skutecznie uczestniczą
w stanowieniu prawa. Przekłada się
to na konkretne i wymierne efekty
dla członków tych organizacji. Stowa‑
rzyszenia przedsiębiorców w Europie
Zachodniej mają również wpływ na
dotyczące ich decyzje, podejmowana na
co dzień przez władze samorządowe.
Gdyby np. polscy kupcy byli tak zorga‑
nizowani jak niemieccy czy francuscy,
to w Polsce nie powstałoby tyle obcych
hipermarketów, które w konsekwencji
doprowadzają do upadku polskiego
sektora handlu. Im szybciej polscy
przedsiębiorcy odrobią swoją lekcję
demokracji, tym skutecznie będą mogli
bronić swoich interesów.
Proszę o krótką charakterystykę
lubelskiego rynku budowlanego. Jakie
konkretne branże w jego ramach są
najliczniejsze, najbardziej rozwojowe
i dochodowe? Jaka jest pozycja i przy‑
szłość lokalnych firm na rynku w cza‑
sach globalizacji, obecności wielkich
koncernów?
Obecna dobra koniunktura w segmen‑
cie budownictwa wielorodzinnego
daje w Lublinie zatrudnienie wielu
firmom budowlanym. Trudno jednak
przewidzieć, jak długo utrzyma się ta
sytuacja. Oczywistym jest, że długo
tak nie będzie. Firmy, które myślą per‑
spektywicznie, już dziś powinny szukać
nowych klientów dla swoich usług.
Otwierające się obecnie rynki krajów
Azji Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu
stanowią dla aktywnych firm szansę na
pozyskiwanie intratnych zleceń.

Dwugłos
Jak skutecznie pozyskać i utrzymać
klienta – potencjalnego inwestora?
Czym kieruje się inwestor, wybierając
firmę budowlaną dostarczającą mu pro‑
dukty/technologie/usługi?
W budownictwie indywidualnym najważ‑
niejszym źródłem zleceń są polecenia do‑
tychczasowych klientów. Oznacza to, że
firmy profesjonalne, uczciwe, rzetelnie
podchodzące do swych zadań i do klien‑
ta, łatwiej i skuteczniej pozyskują kolej‑
ne zlecenia, nawet jeśli ceny ich usług
są wyższe. Firmy nie szanujące swoich
klientów są skazane na upadek. Najczęś‑
ciej wykonują one zlecenia dla klientów
motywowanych jedynie ceną, a więc ta‑
kich, którzy oczekują rzeczy nierealnych:
wysokiej jakości i niskiej ceny. Takie ocze‑
kiwania nie mogą być spełnione więc
konflikt między wykonawcą a klientem
jest jedynie kwestią czasu.
Wszyscy słyszeliśmy o polskim hydrau‑
liku pracującym na Zachodzie – sym‑
bolu świetnego polskiego budowlane‑
go fachowca na emigracji. Faktem jest,
że takich fachowców, którzy wyjechali
z Polski jest ogrom. Czy firmy budowla‑
ne odczuwają problemy kadrowe – głów‑
nie mam na myśli specjalistów wykonu‑
jących wymagające prace budowlane?
Jak sobie z tym radzić?
Brak w budownictwie rąk do pracy jest
powszechnie odczuwalny i nie chodzi je‑
dynie o fachowców. Trudno jest zatrud‑
nić chętnych do pracy pracowników,
nawet na najprostsze stanowiska. Ko‑
niecznym jest zastępowanie pracy ludzi,
pracą maszyn i urządzeń. Dobrze wy‑
szkolony i wyposażony pracownik jest
efektywniejszy niż dwóch przeciętnych,
a kosztuje mniej niż tych dwóch. Właś‑
nie zmiany w technologii wykonywania
robót w budownictwie oraz podwyższa‑
nie kompetencji pracowników i doposa‑
żenie ich w najnowocześniejsze sprzęty,
to jeden ze sposobów na braki kadro‑
we. Innym, coraz popularniejszym spo‑
sobem jest zatrudnianie pracowników
z Ukrainy. Bardzo często są to dobrzy fa‑
chowcy, a niemal zawsze są bardzo chęt‑
ni do pracy.
Czy polskie prawo i decyzje różnych de‑
cydentów wspierają inwestycje, branżę
budowlaną i firmy z sektora budowlane‑
go, czy jest przeciwnie? Co Pan o tym są‑
dzi i co by Pan ewentualnie zmienił, by
poprawić sytuację?
Polskie budownictwo nie miało szczęś‑
cia w ostatnich latach. Łatwiej jest mi
wymienić złe decyzje, dewastujące bran‑
żę budowlaną, niż wskazać te, które
przyczyniły się do jej rozwoju. Jednym
z najgorszych posunięć władz była zmia‑
na przepisów podatkowych regulujących

sposób korzystania przez z preferencyj‑
nej 8% stawki podatku VAT w budownic‑
twie mieszkaniowym.
Zwolnienie podatników z obowiązku
gromadzenia faktur dokumentujących
koszty poniesione na inwestycje w bu‑
downictwie mieszkaniowym, otworzy‑
ło szeroko przestrzeń dla szarej strefy
w usługach budowlanych. Zmiana ta za‑
chęciła również bardzo wielu sprzedaw‑
ców materiałów budowlanych do podję‑
cia nieuczciwej działalności fałszowania
dokumentów i dokonywania sprzedaży
materiałów budowlanych ze stawką VAT
8% pod pozorem wykonania usługi bu‑
dowlanej. Jak wynika ze wstępnych wy‑
liczeń, ten proceder jedynie w segmencie
budowy nowych budynków jednorodzin‑
nych, skutkuje dla Skarbu Państwa rocz‑
nymi stratami na poziomie 1,6 mld zł.
Jednocześnie nieuczciwa konkurencja
przestępców na rynku, przyczynia się do
problemów uczciwie działających firm.
Szara strefa w sektorze usług budowla‑
nych, przekraczająca w niektórych zakre‑
sach robót 50%, stanowi poważny prob‑
lem dla legalnie działających firm. Muszą
one konkurować z podmiotami niezare‑
jestrowanymi jako przedsiębiorcy i nie
ponoszącymi tak wysokich kosztów jak
przedsiębiorcy i zmuszone są do obniża‑
nia cen poniżej poziomu zapewniającego
bezpieczeństwo finansowe firm.
Konieczne są natychmiastowe zmia‑
ny i wyeliminowanie tych i innych pato‑
logii. Obniżanie obciążeń finansowych,
szczególnie dla małych firm, jest bar‑
dzo dobrym kierunkiem, Kolejnymi kro‑
kami powinno być znaczne podwyższeni
kar za działania popełniane pod pozorem
prowadzenia działalności gospodarczej.
Niskie obciążenia fiskalne w połączeniu
z dotkliwymi sankcjami za przestępstwa
podatkowe, to najlepsza metoda na przy‑
wrócenie zdrowych zasad w biznesie.
Polskie budownictwo potrzebuje rów‑
nież krajowej strategii rozwoju branży.
Konieczny jest ogólnokrajowy programy
ukierunkowany na poprawę sytuacji na
rynku mieszkalnictwa. Własne miesz‑
kanie jest wciąż w Polsce dla wielu ro‑
dzin dobrem nieosiągalnym. Bardzo do‑
brym kierunkiem jest zapowiedziany
przez Rząd program budowy mieszkań
na wynajem. Mądrej, planowej polity‑
ki i wsparcia finansowego ze strony Pań‑
stwa wymaga budownictwo infrastruk‑
turalne. Osią wszelkich decyzji i działań
w tym zakresie powinien być człowiek
i jego potrzeby. Nie tylko te elementar‑
ne, związane ze zdrowiem i koniecznoś‑
cią przeżycia, ale też potrzeby wyższe‑
go stopnia, związane z komfortem życia,
nauką i kulturą itp.
Dziękuję za rozmowę.
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Zdobyć
zaufanie klienta
Jerzy Liniewicz, jurek.l@ihz.pl

Artur Jankowski, Prezes Zarządu Neptun sp. z o.o.
dzieli się spostrzeżeniami na temat lubelskiego rynku
budowlanego oraz zdradza przepis na to, jak radzić
sobie w obliczu narastającej konkurencji

Przez wiele lat o Lubelszczyźnie pano‑
wała opinia, że jest to tzw. „Polska B”,
czyli obszar biedniejszy, bardziej za‑
niedbany, niedoinwestowany. Miało to
niestety swoje odzwierciedlenie tak‑
że w branży budowlanej. Jaka jest Pana
opinia na temat sytuacji naszego regio‑
nu obecnie? Czy region i działające tu
firmy budowlane dalej odczuwają tego
typu bolączki, czy sytuacja się poprawi‑
ła? Co, Pana zdaniem decyduje o takim,
a nie innym stanie rzeczy?
Na przestrzeni ostatnich lat obserwu‑
jemy i – co ważne – odczuwamy istotną
poprawę w zakresie inwestycji w infra‑
strukturę. Napływ znaczących środków
z funduszy europejskich pozwolił zre‑
alizować szereg inwestycji infrastruk‑
turalnych, w których pośredni lub bez‑
pośredni udział miała nasza firma.
Niestety, przepaść w rozwoju dzieląca
od lat Polskę zachodnią od wschodniej
jest zbyt duża, aby wystarczyła nam
choćby dekada na dokonanie zmian.
Niewątpliwie budujące są dwa fakty: po
pierwsze są regiony w Polsce, takie jak
Mazowsze, Śląsk czy Pomorze, które
są zbyt zamożne, aby mogły aplikować
o istotne środki UE, a po drugie znaczą‑
ca część wszystkich środków przewi‑
dzianych dla Polski, m.in. na potrzeby
rozbudowy infrastruktury, albo już tra‑
fiło albo trafi do naszego regionu.
Na rynku budowlanym panuje ostra
konkurencja. Jak radzą sobie z tym fir‑
my budowlane i co jest obecnie i będzie
w przyszłości źródłem przewagi konku‑
rencyjnej?
Na wszystkich uczestnikach szeroko ro‑
zumianego rynku budowlanego, zarów‑
no na dystrybutorach takich, jak nasza
firma, jak i wykonawcach, wywierana
jest identyczna presja – presja „ceny”.
Jedne podmioty radzą sobie z nią nieco
lepiej, inne nieco gorzej. Źródłem prze‑
wagi konkurencyjnej w tak trudniej
i złożonej branży jak nasza, jest umie‑

jętność zdobywania i zarządzania zaufa‑
niem, bo to właśnie na zaufaniu opiera
się branża, w której 90% transakcji za‑
wieranych jest z odroczonym terminem
płatności. Brak zaufania lub jego utrata
w dłuższej perspektywie kończy się wy‑
kluczeniem podmiotu z rynku.
Jaki jest Pana przepis na sukces firmy
w branży budowlanej? Co tu jest naj‑
ważniejsze – pomysł, ludzie, odrobina
szczęścia? Co poradziłby Pan małej fir‑
mie, by „wstrzeliła się” w rynek?
Sukces w każdej branży to wypadkowa
kreatywności, szczęścia i pracowitości.
W branży budowlanej wydaje się być po‑
dobnie. Małej firmie wchodzącej na ry‑
nek w segmencie wykonawstwa sugero‑
wałbym nieuleganie „szaleństwu ceny”
i oparcie się na jakości świadczonych
przez siebie usług. Przedsiębiorstwu
chcącemu działać w segmencie sprzeda‑
ży radziłbym stosowanie jasnych zasad
udzielenia limitów kupieckich.
Firmy budowlane na co dzień konku‑
rują ze sobą. Jednak w pewnych obsza‑
rach zapewne warto ze sobą współpra‑
cować, by budować rynek, lobbować
określone rozwiązania, mówić jednym
głosem wobec władzy czy wymieniać
się doświadczeniami. Jak wygląda na‑
prawdę współpraca firm budowlanych,
jakie przyjmuje ramy i czy jest skutecz‑
na? Co by Pan zaproponował w tym ob‑
szarze?
Nasza firma nie jest członkiem żadnego
bardziej sformalizowanego zrzeszenia,
więc trudno jest mi się do tego odnieść.
Jak na razie działanie w pojedynkę było
dla nas wystarczająco skuteczne.
Proszę o krótką charakterystykę lubel‑
skiego rynku budowlanego. Jakie kon‑
kretne branże w jego ramach są naj‑
liczniejsze, najbardziej rozwojowe
i dochodowe? Jaka jest pozycja i przy‑
szłość lokalnych firm na rynku w cza‑

sach globalizacji, obecności wielkich
koncernów?
Wydaje się, że należy kategorycznie
rozdzielić wielkie sieci marketów bu‑
dowlanych od lokalnych składów bu‑
dowlanych i hurtowni czy duże firmy
budowlane opierające się na wykonaw‑
stwie generalnym od kilkunastoosobo‑
wych firm, które z racji swojej wielkości
raczej nigdy nie będą wstanie udźwig‑
nąć kontraktu jako wykonawcy general‑
ni. Rynek lubelski w zakresie firm wy‑
konawczych charakteryzuje się, w mojej
ocenie, małym nasyceniem. Inaczej jest
w segmencie firm zajmujących się dys‑
trybucją materiałów. Materiały budow‑
lane są sprzedawane przez liczne pod‑
mioty, których perspektywa rozwoju
nie wybiega dalej, niż bieżący rok ob‑
rachunkowy, a budowanie sprzedaży
w głównej mierze opiera się na „uela‑
stycznianiu” stawki podatku VAT na
oferowane towary.
Jak skutecznie pozyskać i utrzymać
klienta – potencjalnego inwestora?
Czym kieruje się inwestor, wybierając
firmę budowlaną dostarczającą mu pro‑
dukty/technologie/usługi?
Odpowiedź od lat jest jedna: kieruje się
ceną! A to, co jest z tym faktem związa‑
ne, mogę wyrazić krótko: skuteczność
w pozyskaniu klienta to umiejętność
zaoferowania jak najniższej ceny.
Czy polskie prawo i decyzje różnych de‑
cydentów wspierają inwestycje, branżę
budowlaną i firmy z sektora budowla‑
nego, czy jest przeciwnie? Co Pan o tym
sądzi i co by Pan ewentualnie zmienił,
by poprawić sytuację?
Pewne zmiany idą we właściwym kie‑
runku. Przykładem może być niedawna
nowelizacja Prawa Zamówień Publicz‑
nych odnosząca się do dalszych podwy‑
konawców.
Dziękuję za rozmowę.
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Dobór komina do
potrzeb użytkownika –
systemy kominowe Leier
Wszystkie gospodarstwa domowe po‑
trzebują źródeł ciepła. Najczęściej za‑
pewniają je kotły i piece opalane róż‑
nymi paliwami. Wybór rodzaju kotła
i paliwa jest wskazany na etapie plano‑
wania budowy. Umożliwi to optymalne
dobranie systemu kominowego.
Paliwo stałe, olejowe lub gazowe –
kocioł tradycyjny i kominek – naj‑
lepszy będzie system kominowy Leier
izolowany. Jest to komin ceramiczny
z izolacją z wełny mineralnej, gwarantu‑
je bezpieczne odprowadzenie gorących
spalin.
Gazowy kocioł kondensacyjny –
system kominowy Leier Turbo-S. Jest
to nowoczesny system kominowy cera‑
miczny o zwiększonej szczelności dla
odprowadzenia spalin wyrzucanych
z dużym ciśnieniem.
Paliwo gazowe, kocioł gazowy
z zamkniętą komorą spalania – sys
tem kominowy Leier Turbo. Jest to sys‑
tem powietrzno-spalinowy umożliwiają‑

Leier Izolowany

Leier Turbo

cy doprowadzenie powietrza do spalania
spoza pomieszczenia, w którym znajdu‑
je się palenisko.
Dom wielorodzinny, kominy wielopodłączeniowe – system kominowy
Leier Turbo współpracuje z wieloma kot‑
łami z zamkniętą komorą spalania, tak‑
że z kondensacyjnymi.
Wentylacja grawitacyjna – razem
z kominem można zamówić pustaki do
wzniesienia ciągów wentylacyjnych. Pu‑
staki te mają różną ilość kanałów i róż‑
ne wymiary.
Dlaczego warto wybrać system komi‑
nowy Leier?
 wszystkie systemy kominowe Leier są
sprawdzone w warunkach laborato‑
ryjnych. Efektem tych prób jest zasto‑
sowanie m.in. rur o zwiększonej od‑
porności na wysokie temperatury oraz
pewność prawidłowej pracy komina
poparta trzydziestoletnią gwarancją;
 rury szamotowe otulone wełną mi‑
neralną w kominie Leier izolowanym
są przystosowane do pracy ciągłej
w temperaturze do 600°C. Cały
system jest odporny na po‑
żar sadzy;
 rura podłączenia pieca jest
wykonana z dwóch ele‑
mentów, które są sklejo‑
ne. W przypadku wadliwe‑
go montażu (przypadkowego
uderzenia lub braku dylata‑
cji między czopuchem pieca

Leier Turbo-S

a rurą podłączenia pieca) nie ulegnie
uszkodzeniu cały komin tylko ele‑
ment rury podłączenia pieca. Naprawa
jest szybka i tania;
 drzwi rewizji są dwuelementowe. Ele‑
ment wewnętrzny szczelnie zamy‑
ka komin wkładką szamotową. Całość
jest uszczelniona matą z wełny mine‑
ralnej i sznurem. Zwiększa to bezpie‑
czeństwo użytkowania komina w cza‑
sie pożaru lub pożaru sadzy;
 systemy kominowe Leier można budo‑
wać wewnątrz w budynkach nowych
i remontowanych, jak i na zewnątrz
tych budynków;
 inwestor i wykonawca przy budo‑
wie komina mogą skorzystać z filmu
instruktażowego i pomocy doradcy
technicznego;
 trzydziestoletnia gwarancja na ko‑
miny Leier obowiązuje od daty sprze‑
daży;
 kompletny komin może być dostar‑
czony bezpośr ednio na budowę.
Warto też pamiętać, że zgodnie z Roz‑
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz‑
nych i Administracji z 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpożaro‑
wej budynków, innych obiektów budow‑
lanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719)
kanały spalinowe powinny być czyszczo‑
ne minimum 2 razy w roku, a kanały dy‑
mowe od palenisk opalanych paliwem sta‑
łym co najmniej raz na 3 miesiące.

Pustaki
wentylacyjne

Neptun
Skład Materiałów Budowlanych, 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1C
tel. 81 710 1810, fax 81 710 1819, budowlany@neptun.lublin.pl
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Materiały budowlane
kluczem powodzenia inwestycji
Budowa domu mieszkalnego czy nieruchomości komercyjnej zawsze wymaga odpowiedniego
przygotowania. Poza wyborem lokalizacji, przygotowaniem szczegółowego projektu, kosztorysu
i dopięciem wszystkich kwestii formalnych, bardzo ważny jest również dobór materiałów budowlanych
dopasowanych do charakteru inwestycji. W procesie powstawania budowy decyzja ta wpływa na
techniki montażu, jakość wykończenia, na wytrzymałość, a także komfort i późniejszą eksploatację.

Aby budowa zakończyła się sukcesem,
powinna zostać nie tylko dobrze przy‑
gotowana, ale także przeprowadzona
zgodnie z zaplanowanym wcześniej
harmonogramem i budżetem. Wymaga
to nie tylko odpowiedniego planu, ale
również kontroli w trakcie realizacji
i szybkiego reagowania na mogące się
pojawić, niespodziewane problemy.
W przypadku większych inwestycji,
doborem materiałów zwykle zajmuje
się firma budowlana, chociaż są i tacy
klienci, którzy samodzielnie podej‑
mują się zaplanowania budowy. Coraz
popularniejszym rozwiązaniem jest
korzystanie z usług profesjonalnych
dystrybutorów materiałów budowla‑
nych, którzy dzięki swojej specjali‑
zacji znają parametry i zastosowanie
wszystkich materiałów budowlanych.
Ich doradcy techniczni świadczą
pomoc na każdym etapie budowy i dają
gwarancję dostarczenia niezbędnej
dokumentacji technicznej oraz wy‑
maganych certyfikatów. Mają wiedzę
na temat wszystkich zaplanowanych
w inwestycji materiałów, co pomaga na
natychmiastowe rozwianie wszelkich
wątpliwości, bez konieczności wie‑
logodzinnego wertowania internetu.
Doradca zawsze jest pod ręką lub

telefonem, gotowy do rozwiązywania
naszych problemów.
– Profesjonalne sieci dystrybucji materiałów budowlanych oferują doradztwo
w doborze najbardziej odpowiednich
materiałów i urządzeń lub ich zamienników, stosownie do wymagań i rodzaju inwestycji, w oparciu nie tylko o porównanie
parametrów technicznych oraz dostępność
i aktualne ceny materiałów budowlanych,
ale również o wiedzę na temat stosowania
i eksploatacji tych materiałów w praktyce
– ocenia Jarosław Habich, Dyrektor
ds. Rozwoju Produktu SIG Sp. z o.o. –
Dystrybutor współpracujący z wieloma
producentami może zaproponować dobór
właściwych materiałów budowlanych,
o odpowiednich parametrach, jak również
trwalsze, bardziej estetyczne lub po prostu
nowe materiały i urządzenia, jeszcze
mało znane w Polsce, ale już stosowane
za granicą. Tylko dystrybutor posiadający
sieć oddziałów może zagwarantować
jednolitą ofertę i poziom obsługi na terenie
całego kraju – dodaje.
– Z roku na rok zauważamy rosnące
zainteresowanie zakupem materiałów
budowlanych również wśród klientów
indywidualnych, którzy wolą korzystać
z usług specjalistów. Najbardziej liczy
się dla nich siła marki i oczywiście cena.

Dla wykonawcy natomiast istotna jest
dostępność i zgodność z wymaganiami
projektu, a dopiero później koszt.
W przypadku większych inwestycji, dobór
odpowiednich materiałów do planowanej
budowy zlecany jest profesjonalnym
dystrybutorom, nie tylko ze względu na
ich wiedzę, ale również lepsze stawki,
negocjowane bezpośrednio u producentów,
dzięki czemu końcowa cena może być
zdecydowanie atrakcyjniejsza, niż ta
w sklepach czy marketach budowlanych.
Może to znacznie wpłynąć na budżet
całej inwestycji – mówi Jakub Krupski
Dyrektor Handlowy Produkty Dachowe
SIG Sp. z o.o.
Zadaniem takiej firmy jest również
dostarczenie zamówionych materiałów
bezpośrednio na plac budowy. Żeby za‑
gwarantować zgodność i terminowość
dostaw względem harmonogramu bu‑
dowy, konieczne są własne magazyny
oraz zróżnicowana flota samochodów
dostawczych (od małych <3,5 tony, aż
po duże, samowyładowcze z dźwigiem).
Pozwala to na dowóz zamówionych
produktów np. do zatłoczonych
centrów miast, o dowolnej porze dnia
i bez angażowania do rozładunku
pracowników wykonawcy. Umożliwia
to także przechowanie nieodebranego
towaru w razie przestoju na budowie
lub zwiększenie dostarczanych wolu‑
menów (z zapasów zmagazynowanych
w miejscu budowy lub nawet z zapasów
z innych lokalizacji w całym kraju) , gdy
należy przyspieszyć front robót.
Ogromny wybór materiałów daje
duże możliwości inwestorom, żeby
jednak w pełni wykorzystać ten poten‑
cjał na rzecz swojej inwestycji, warto
posiłkować się pomocą doradców. Ich
wiedza to wymierna wartość dodana
do naszych zakupów, to większa szansa
na dobre decyzje, względny spokój
i satysfakcję także po zakończeniu
inwestycji.

Lublin, ul. Chemiczna 13 A tel. 81 441 0080
www.sig.pl
e-mail: lublin@sig.pl
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Stan warunków bezpieczeństwa
pracy na budowach Lubelszczyzny
Anna Smolarz, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Rok 2015 już za nami. Był to okres dość intensywny pod względem prowadzonych prac budowlanych
na terenie Lubelszczyzny. Znalazło to odbicie w czynnościach kontrolnych przeprowadzonych na
budowach: inspektorzy pracy na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadzili
603 kontrole u 544 przedsiębiorców zatrudniających 4084 osoby. Na podstawie umów o pracę
zatrudnionych było 2952 pracowników, natomiast pozostali wykonywali prace na podstawie
umów cywilno-prawnych – 947 osób, a 99 osób świadczyło pracę w ramach samozatrudnienia.
Nieodpowiednie środki
bezpieczeństwa
Porównując dane statystyczne z ostat‑
nich kilku lat, można śmiało stwierdzić,
że te same nieprawidłowości zajmu‑
ją niechlubne czołowe miejsca i dotyczą
głównie prac na wysokości. W dalszym
ciągu pracodawcy jako zabezpieczenie
tych prac wybierają środki ochrony in‑
dywidualnej, ignorując obowiązek za‑
pewnienia pierwszeństwa środkom
ochrony zbiorowej, na przykład zamiast
stosować bariery zabezpieczające przed
upadkiem z wysokości, wyposażają pra‑
cowników w szelki bezpieczeństwa z li‑
nami asekurującymi. Równie często
jako zabezpieczenie, zamiast barier, sto‑
sowane są taśmy informacyjne PCV. Wy‑
nika to głównie z szukania oszczędności
i pośpiechu przy wykonywaniu prac wy‑
nikających z krótkich terminów realiza‑
cji inwestycji.
Nieprawidłowości w zakresie zabez‑
pieczenia prac na wysokości przekłada‑
ją się na zaistniałe wypadki przy pracy

i ich przyczyny. Na 25 zgłoszonych wy‑
padków 13 to upadki z wysokości. Mimo
że spadła, w porównaniu do roku po‑
przedniego, liczba wypadków zgłoszo‑
nych do OIP Lublin, poprzedni rok nie
był łaskawy dla pracowników wykonują‑
cych prace na budowach. W wyniku wy‑
padków przy pracy zginęło 6 pracowni‑
ków, a 1 doznał ciężkich obrażeń ciała.
To, co w dalszym ciągu mnie frustru‑
je, to to, że przyczyną wypadków cięż‑
kich i śmiertelnych nie są spektakularne
katastrofy, lecz zwykłe czynności zwią‑
zane z pracą każdego z nas i tylko nie‑
szczęśliwy zbieg okoliczności dopro‑
wadza do tego, że ginie człowiek. Dwa
wypadki to upadki z wysokości – jeden
z wysokości 12 m, drugi z pierwszego
piętra. Oba zakończyły się tragicznie.
Nieostrożna obsługa maszyn
W zeszłym roku 4 wypadki śmiertelne
związane były z obsługą maszyn i urzą‑
dzeń technicznych. W pierwszym przy‑
padku prowadzone były prace związane

z utwardzaniem drogi. Poszkodowa‑
ny kierując samochodem ciężarowym
z uniesioną przyczepą wysypywał na
drodze tłuczeń. W pewnym momencie
doszło do zetknięcia uniesionej naczepy
z linią elektroenergetyczną 15 kV bieg‑
nącą na wysokości około 8,5 m. Poszko‑
dowany po wyjściu z kabiny samochodu
został porażony prądem elektrycznym.
Drugie zdarzenie związane było z pro‑
wadzeniem prac załadunkowych. Kie‑
rujący wózkiem widłowym najechał na
kobietę kierującą pracami załadunkowy‑
mi. Poszkodowana doznała zmiażdżenia
nogi, wskutek czego wykrwawiła się i po
przewiezieniu do szpitala zmarła.
Kolejny wypadek miał miejsce na bu‑
dowie podczas prac związanych z wy‑
konaniem systemu nawigacyjnego na
lotnisku w Dęblinie. W trakcie prze‑
mieszczania betonowej ramki pokry‑
wy studzienki telekomunikacyjnej przy
użyciu zawiesi podczepionych do łado‑
warko-spycharki, nastąpiło zerwanie
zaczepu stalowego na betonowej ramie
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pokrywy o wadze 220 kg i uderzenie po‑
szkodowanego w plecy. Poszkodowany
po przewiezieniu do szpitala zmarł.
I wypadek analogiczny do tego, jaki
wydarzył się w 2014 roku: w trakcie
przecinania obrzeża przy pomocy piły
tarczowej do cięcia betonu doszło do od‑
bicia piły, której tarcza spowodowała
ranę poprzeczną szyi, wskutek czego do‑
szło do przecięcia tętnicy.
Źródła zagrożeń
Wpływ na stan bezpieczeństwa i higie‑
ny pracy na poszczególnych placach bu‑
dów ma przede wszystkim sytuacja
ekonomiczna przedsiębiorstw, świado‑
mość pracodawców i kierowników bu‑
dów o występujących zagrożeniach, dy‑
scyplina technologiczna, fachowość
pracowników. Podejmowane działania
kontrolno-nadzorcze rzutują na popra‑
wę bezpieczeństwa pracy na budowach
i zwiększenie świadomości w tym zakre‑
sie pracodawców, osób kierujących pra‑
cownikami oraz pracowników. W dal‑
szym ciągu jednak jest to stan daleki od
ideału.
Z wielu rozmów przeprowadzonych
z kierownikami budów oraz pracodaw‑
cami wynika, że nieprzestrzeganie prze‑

Bezpieczeństwo
pisów w zakresie BHP bardzo często
związane jest z brakiem środków finan‑
sowych. Prawo Zamówień Publicznych
w obecnym kształcie powoduje, że prze‑
targi wygrywają duże firmy (koncerny),
które pozbywają się własnego potencja‑
łu wykonawczego. Na dużych budowach
pracownicy generalnego wykonawcy to
średnio od 1 do 10 osób.
Generalni wykonawcy nie tworzą
więc nowych miejsc pracy. Tworzony jest
w zamian za to łańcuch podwykonaw‑
ców, na końcu którego jest tzw. szara
strefa. W tego rodzaju firmach pracow‑
nicy zatrudniani są głównie na podsta‑
wie umów cywilno-prawnych, nie gwa‑
rantujących im żadnej ochrony. Często
również pozbawiani są wynagrodze‑
nia za wykonaną pracę, co ma swoje po‑
twierdzenie w skargach wpływających
do Inspekcji Pracy.
Symptomy poprawy
Zauważyć należy pozytywne oddziały‑
wanie „Porozumienia dla Bezpieczeń‑
stwa w Budownictwie” w zakresie po‑
prawy warunków pracy na budowach,
w ramach którego dziesięciu general‑
nych wykonawców realizuje szereg pro‑
jektów mających na celu wprowadze‑
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Praca na wyskokościach wymaga zabezpieczeń

nie systemowych rozwiązań z dziedziny
BHP oraz propaguje kulturę bezpieczeń‑
stwa w budownictwie.
Jednolite, wysokie standardy w zak‑
resie BHP przy wykonywaniu robót bu‑
dowlanych prowadzonych przez syg‑
natariuszy „Porozumienia” znacząco
podniosły poziom bezpieczeństwa na
prowadzonych przez nich budowach. Co‑
dzienne kontrole stanu BHP i warunków
wykonywania prac nawet u tzw. wielo‑
krotnych recydywistów przyniosły pożą‑
dany efekt.
REKLAMA
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Więcej ceramiki – więcej korzyści

Przy wyborze rodzaju muru warto roz‑
ważyć wykonanie grubszej części kon‑
strukcyjnej ściany. Warstwa nośna wy‑
konana z ciepłej ceramiki Porotherm
grubości 38 lub 44 cm przynosi wiele
wymiernych korzyści:
TERMIKA. Cegły Porotherm 38 i Po‑
rotherm 44 dzięki specjalnemu układo‑
wi drążeń i poryzacji posiadają bardzo
dobre parametry termiczne. Doskona‑
ła izolacyjność termiczna muru będzie
możliwa do uzyskania przy zastosowa‑
niu cieńszej warstwy docieplającej. Pro‑
dukty te są znakomitym rozwiązaniem
w przypadku budownictwa energoosz‑
czędnego i pasywnego.
AKUMULACJA CIEPLNA. Cerami‑
ka posiada zdolność akumulacji cieplnej.
Im grubsza warstwa ceramiczna muru,
tym większa jest akumulacja ciepła
w ścianie. Ma to wpływ na zachowanie
stabilności termicznej przegrody oraz
poprawę komfortu w użytkowanych po‑
mieszczeniach – cieplej w zimie, chłod‑
niej latem.
NOŚNOŚĆ. Ściany wykonane z cera‑
miki posiadają dużą wytrzymałość na
ściskanie. Stosując cegły Porotherm 38
lub Portherm 44 zwiększamy grubość

części konstrukcyjnej, a więc również
poprawiamy nośność muru. To z ko‑
lei wpływa na większe bezpieczeństwo
konstrukcji (obciążenie rozkłada się na
większą powierzchnię) oraz eliminu‑
je ryzyko wystąpienia naprężeń i rys na
tynku.
DOŚWIETLENIE. Szersza i cieplej‑
sza warstwa konstrukcyjna muru poz‑
wala na wykonanie cieńszego ocieple‑
nia. Dzięki temu okno zostaje osadzone
bliżej zewnętrznego lica ściany, przez co
zwiększa się ilość światła wpadającego
do pomieszczeń.
TRWAŁOŚĆ. Cienka warstwa kon‑
strukcyjna ściany nie jest też Dorym
rozwiązaniem w przypadku budowy
domu z przegrodami o parametrach
energooszczędnych lub pasywnych, po‑
nieważ grubość materiału izolacyjne‑
go może dochodzić wtedy do 20–30 cm.
Przy tak grubym ociepleniu pojawia się
problem z mocowaniem go do muru ze
względu na znaczny ciężar warstwy ele‑
wacyjnej: tynku, kleju i siatki oraz samej
izolacji. Na pewno trwałość takiego roz‑
wiązanie jest niższa niż ściany z szer‑
szym materiałem konstrukcyjnym i lżej‑
szym dociepleniem.

Współczynnik przenikania ciepła ściany U(W/m2K)

Materiał

λ Termoizolacji

Grubość termoizolacji
12 cm

Grubość termoizolacji
15 cm

Grubość termoizolacji
20 cm

Porotherm
38 Dryfix

0,035

0,16

0,14

0,12

Porotherm
25 Dryfix

0,035

0,22

0,19

0,15

www.wienerberger.com

Porotherm DRYFIX – system
murowania „na sucho”
Spośród wielu różnych wariantów budo‑
wania ścian z pustaków Porotherm na
szczególną uwagę zasługuje nowoczesna
technologia Porotherm Dryfix, w której
do wznoszenia ścian używa się pustaków
o szlifowanych powierzchniach wspor‑
nych, które wyróżniają się dużą dokład‑
nością wymiarową. Do łączenia pustaków
używa się cienkowarstwowej zaprawy do
murowania na sucho, co zapewnia szyb‑
kie i czyste prace murarskie. Odpadają
problemy typowe dla murowania na tra‑
dycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej,
takie jak mozolne rozrabianie jej z wodą,
troska o zachowanie właściwych propor‑
cji oraz pracochłonne nakładanie kielnią.
W tej technologii muruje się kilkakrot‑
nie szybciej, nanosząc zaprawę z puszki za
pomocą pistoletu. Dzięki temu już po kil‑
ku godzinach ściana jest gotowa, a po 48
godzinach osiąga pełną wytrzymałość.
Porotherm Dryfix gwarantuje naj‑
cieńsze spoiny z możliwych, co znacząco
wpływa na poprawę izolacyjności cieplnej
ścian. Choć cienkie – są bardzo wytrzy‑
małe i mur odznacza się solidnością. Za‑
letą zaprawy jest także to, że nanosi się
jej tylko tyle, ile trzeba. Reszta pozostaje
w puszce, gotowa do dalszego użytku.
Jedna puszka Porotherm Dryfix wys
tarcza na wymurowanie 5 m2 ściany
o grubości od 18,8 do 44 cm. Na wymuro‑
wanie ścian średniej wielkości budynku
jednorodzinnego potrzeba około 50 pu‑
szek zaprawy, która dostarczana jest
w odpowiedniej ilości, w cenie cegieł. Za‑
prawę można stosować również w zimie
w temp. do -5°C.
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Regionalny dystrybutor:

Wienerberger

Mako
20-230 Lublin, ul. Turystyczna 110-112
tel. 81 747 42 68, fax 81 477 55 09
www.mako.lublin.pl
info@mako.lublin.pl
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Przesiądź się
do mercedesa –
wybierz Ytong
Energo+!
Z Ytongiem jest jak z luksusowym samochodem: kto raz
zasmakuje w komforcie i wysokiej jakości, nie chce już
zniżać się do innej klasy produktów. Z bloczków Ytong
buduje się prosto, łatwo, a przy tym dokładnie, jak ze
słynnych klocków Lego. Teraz coraz popularniejsze są
najgrubsze odmiany Ytong Energo i Ytong Energo+ do
budowy najcieplejszych ścian jednowarstwowych.
Jeśli choć raz murowałeś z bloczków
Ytong, pewnie wiesz, jaki to wdzięczny
materiał. Ściana po łuku, okrągłe okna
niczym bulaje na statku – wykonanie ta‑
kich nietypowych elementów to dla tech‑
nologii Ytong żaden problem. Wysoka do‑
kładność wymiarowa bloczków Ytong
(±1 mm) powoduje, że spoinę poziomą
wykonuje się na grubość zalewie 1 mm,
a spoinę pionową zastępują wygodny
dla wykonawcy system piór-wpust. Do
tego bloczki posiadają specjalne uchwy‑
ty, dzięki którym przenoszenie bloczków
jest łatwiejsze, a murowanie prostsze.
Wykonawcy od lat stawiają domy
z bloczków o grubości 24 cm. Ściana pod
ocieplenie wymaga jednak dodatkowej
ekipy zajmującej się termoizolacją. To dla
ekipy murarskiej mniejsze wynagrodze‑
nie. Dlatego wykonawcy coraz częściej się‑
gają po technologię ciepłej ściany jedno‑
warstwowej Ytong Energo i Ytong Energo+.

Najcieplejsza ściana
jednowarstwowa
Bloczki Ytong Energo mają trzy odmia‑
ny grubości: 36,5; 40 oraz 48 cm, któ‑
re spełniają obecne normy termicz‑
ne dla ścian zewnętrznych, a bloczki
Ytong Energo+ występują w dwóch: 36,5
i 48 cm. Przy tym duże gabaryty ele‑
mentów wcale nie są ciężkie! Niska gęs‑
tość bloczków Ytong powoduje, że są
lekkie. Budowa z wielkich elementów
pozwala szybko i sprawnie wykonywać
prace murarskie.
System Ytong Energo i Energo+ w gru‑
bości 48 cm to obecnie najcieplejszy ma‑
teriał do budowy ścian jednowarstwo‑
wych. Obie odmiany pozwalają nawet
na budowę domów energooszczędnych –
spełniają nie tylko aktualne normy ter‑
miczne dla ścian, ale odpowiadają nawet
na planowane zaostrzenie kryteriów po
2021 roku!

Dlaczego warto
budować z Ytong Energo
i Ytong Energo+:
 prosta i czysta budowa – wygodne
murowanie z ergonomicznych blocz‑
ków;
 inwestorzy docenią technologię ścia‑
ny jednowarstwowej – jedna ekipa
murarzy wykonuje w całości ściany
domu (bez konieczności ocieplenia);
 to materiał energooszczędny – in‑
westorom przyniesie spore oszczęd‑
ności w postaci niższych rachunków
za energię;
 Ytong to pełen system do budowy
domu: zaprawy, nadproża, kształtki
U, stropy, dzięki którym budowa jest
jeszcze przyjemniejsza, a jakość wy‑
konanych prac – najwyższa z możli‑
wych!;
 wykonawca otrzymuje wsparcie
techniczne doradców marki Ytong.

Chcesz stać się certyfikowanym wykonawcą w technologii Ytong i zdobywać jeszcze więcej zleceń?
Zapisz się na nasze szkolenia, które organizujemy z ZDZ-tami w całej Polsce! Zadzwoń na infolinię:
801 122 227* lub szukaj informacji na stronach: www.budowane.pl lub www.ytong-silka.pl.
* koszt połączenia wg taryfy operatora
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Przepisy prawne 
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Ustawa krajobrazowa
Aldona Mazurkiewicz, redakcja@ihz.pl

Niemal każda firma ogólnobudowlana zaznacza w jakiś sposób swoją obecność w przestrzeni
publicznej, chociażby wywieszając szyld czy reklamując się przy pomocy umieszczanych na
budynkach tablic reklamowych bądź billboardów. Dlatego też powinniśmy poznać nowe zasady, jakie
wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa. Jest ona próbą uporządkowania przepisów odnośnie tego,
jak wygląda otaczająca nas przestrzeń, co jest problemem głównie w większych aglomeracjach.
W przepisach zdefiniowane na nowo
zostały pojęcia tablic reklamowych,
szyldów i urządzeń reklamowych. Jed‑
nocześnie obok uregulowanych dotąd
budowli, dodane zostały obiekty niezłą‑
czone trwale z ziemią, na których wid‑
niały do tej pory reklamy, a które były
przedmiotem trudności egzekucyjnych.
Uprawnienia gmin w świetle
nowych przepisów
Ustawa daje prawo gminom uchwalać
zasady umieszczania lub zakazu umiesz‑
czania reklam na swoim terenie. Podob‑
nie wygląda kwestia szyldów – w formie
uchwały gmina może określić zasady ich
sytuowania, wielkość, a nawet ich licz‑
bę na nieruchomości. Oczywiście brak
stosowania się do zasad skutkuje do‑
tkliwymi karami, z którymi póki co nie
mamy jeszcze do czynienia, bo ustawa
obowiązuje od niedawna, a właścicie‑
le nieruchomości z reklamami będą mie‑

li 12 miesięcy na dostosowanie się do
uchwał rad gmin w tym zakresie. Przy
czym jest to o tyle skomplikowane, po‑
nieważ zmianie muszą ulec także wa‑
runki zabudowy i plany zagospodarowa‑
nia przestrzennego, których – notabene
– wiele gmin jeszcze nie posiada, a które
obecnie będą uwzględniać stan krajobra‑
zu i uchwalone przez sejmiki wojewódz‑
twa, wprowadzone w omawianej usta‑
wie, audyty krajobrazowe (możemy się
ich spodziewać dopiero za kilka lat).
W Internecie można znaleźć opinie,
że nowe przepisy mają na celu dofinan‑
sować gminne budżety i uzupełnić defi‑
cyt powstały po likwidacji fotoradarów,
bo kary za niedostosowanie się do prze‑
pisów będą wysokie. Właściciel nieru‑
chomości oszpecającej krajobraz może
zostać ukarany grzywną w wysokoś‑
ci 10 tysięcy złotych – jeśli jest osobą fi‑
zyczną i 50 tysięcy złotych – jeśli jest to
osoba prawna lub jednostka bez osobo‑

wości prawnej. Może też zostać ukarany
nakazem usunięcia lub zmiany reklamy,
jeśli nie spełnia ona kryteriów określo‑
nych w miejscowym planie zagospo‑
darowania przestrzennego czy decyzji
o warunkach zabudowy. Kary są o tyle
dotkliwe, że istnieje możliwość ich wie‑
lokrotnego nałożenia, przy czym łącznie
w tej samej sprawie nie mogą one prze‑
kraczać 50 tysięcy złotych w stosunku
do osób fizycznych i 200 tysięcy w przy‑
padku pozostałych podmiotów.
Jednocześnie przepisy wprowadza‑
ją – abstrahując od kar – nowy rodzaj do‑
chodu jednostek samorządu terytorialne‑
go, tzw. opłatę reklamową, którą uiszczać
będą właściciele nieruchomości nieza‑
leżnie, czy na urządzeniach posiadanych
przez nich będzie w danym momencie re‑
klama, czy też nie. Opłatę tę gminy mogą
wprowadzić w uchwale określającej wa‑
runki sytuowania reklam. Krytycy twier‑
dzą, że jest to wprowadzenie kolejne‑
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go lokalnego podatku, który z pewnością
może wpłynąć na ceny powierzchni re‑
klamowych głównie w miastach. Warto
w tym miejscu też dodać, że powierzch‑
nia reklamowa może okazać się na wagę
złota w czasie kampanii wyborczych, bo
od czasu, kiedy zakazano reklamowania
się kandydatów na posłów czy radnych
na zaśmiecających miasta ulotkach, po‑
zostały jedynie billboardy i wyznaczone
przez gminy słupy ogłoszeniowe.
Popularne reklamy na trasie
Nowe przepisy odnoszą się także do re‑
klam umieszczanych w sąsiedztwie pasa
drogowego. W zamierzeniu mają one
wpłynąć pozytywnie na bezpieczeń‑
stwo przez wprowadzenie wydawanych
przez organy gminne, powiatowe i woje‑
wódzkie zezwoleń na umieszczanie re‑
klam w pobliżu drogi. Takie zezwolenia
powinny być poprzedzone zbadaniem,
czy reklama nie stanowi zagrożenia
w ruchu drogowym. Szczególne upraw‑
nienia w tej kwestii uzyskały miasta
na prawach powiatu, które będą mog‑
ły w formie umowy dzierżawy na cele re‑
klamowe przeznaczać część pasa przy
jezdni. Wpływy z takich umów zasilą,
oczywiście, budżety miejskie.

Przepisy prawne
Ustawa wprowadziła też zakaz
umieszczania w sąsiedztwie drogi re‑
klam z ruchomymi obrazami zmienia‑
jącymi się częściej niż co 10 sekund lub
emitujących zbyt jasne światło. Z kolei
na terenach niezabudowanych wprowa‑
dzono zakaz reklam za wyjątkiem oko‑
lic parkingów lub miejsc obsługi podróż‑
nych. Pytanie, czy takie przepisy wpłyną
pozytywnie na wizerunek Polski okiem
podróżującego. Czy w okolicy większych
miast nie zostaniemy zasypani wyna‑
jętą i przynoszącą miastom dochód po‑
wierzchnią reklamową?
Czym jest audyt
krajobrazowy?
Z punktu widzenia firm jest to pew‑
nie mniej interesująca kwestia, ale może
wpłynąć na to, jak będzie się rozwijał
i jak będzie chroniony krajobraz w na‑
szym kraju i z pewnością będzie miał
wpływ na zakres i charakter zabudo‑
wy na terenie Polski. Zgodnie z nowymi
przepisami sejmiki wojewódzkie mają za
zadanie sporządzić audyty krajobrazo‑
we w terminie trzech lat od dnia wejścia
ustawy w życie. Taki audyt ma być spo‑
rządzany nie rzadziej niż raz na 20 lat
i jest głównym narzędziem realizacji
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przewidzianej w ustawie powszechnej
identyfikacji i waloryzacji krajobrazów.
Niestety, wytyczne szczegółowe, czyli
kryteria klasyfikacji, sposoby oceny kra‑
jobrazów i wyboru krajobrazów priory‑
tetowych określone mają zostać w roz‑
porządzeniu Rady Ministrów, którego
jeszcze nie znamy.
Wnioski
Każda firma ogólnobudowlana ma szyld,
może billboard albo wiele reklam wiel‑
kopowierzchniowych rozsianych po ca‑
łej Polsce, może też być właścicielem
nieruchomości, na której widnieją treś‑
ci reklamowe, stąd warto mieć świado‑
mość zmieniającej się sytuacji prawnej.
Jaki skutek będą miały nowe przepi‑
sy? Z pewnością wpłynie to na ceny po‑
wierzchni reklamowych szczególnie
w dużych miastach. Dobrze jednak, by
za wzrostem kosztów wzrosła też estety‑
ka samych reklam i szyldów, bo estetycz‑
ne i umieszczone w odpowiednich miejs‑
cach i ilości reklamy wpłyną pozytywnie
na krajobraz miasta. Lepiej także speł‑
nią swoje funkcje reklamowe, bo brzyd‑
ka reklama, reklama w nieodpowiednim
miejscu albo towarzystwie to często,
niestety, antyreklama.
REKLAMA
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Dom od podstaw
Budowa własnego domu z pięknym ogrodem i zacisznym tarasem to marzenie wielu rodzin.
Jest to jednak przedsięwzięcie o tyle złożone, że wymaga nieustannego dokonywania wyborów.
Gdy już zdecydujemy co i gdzie budować, pozostaje jeszcze wybór materiałów, z jakich będzie
wykonany dom. Dokonując wyboru określonych produktów do budowy, musimy pamiętać nie
tylko o walorach estetycznych, należy uwzględnić również ich cechy użytkowe oraz parametry
techniczne. Aby ograniczyć czas potrzebny na analizowanie ofert handlowych wielu różnych
producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, warto zapoznać się z kompleksową
ofertą produktową firmy CJ Blok, z którą wybudujemy nowoczesny i ekologiczny dom od podstaw.
Solidny fundament
Do wykonania solidnych fundamentów,
zamiast tradycyjnych „lanych”, war‑
to zastosować elementy murowe, tj. pu‑
staki konstrukcyjne lub bloczki betono‑
we CJ Blok. Materiały te charakteryzują
się wysoką mrozoodpornością – uby‑
tek masy max. 1,9%, natomiast ich wy‑
trzymałość na ściskanie wynosi powyżej
20 MPa. Gładka powierzchnia, rów‑
ne krawędzie oraz powtarzalność wy‑
miarów pustaków i bloczków umożli‑
wią szybkie i tanie wykonanie solidnych
ścian fundamentowych.

Ciepły mur
Pustaki keramzytobetonowe to jeden
z najzdrowszych na rynku materiał do
budowy ścian zewnętrznych i wewnętrz‑
nych domu, nośnych jak i działowych.
Powstają w wyniku połączenia natural‑
nych surowców, tj. cementu, piasku i ke‑
ramzytu. Dzięki specjalnej metodzie
produkcji uzyskują one unikalne para‑
metry izolacyjne – współczynnik prze‑
nikalności cieplnej ściany λ<0,3 W/m·K
i mały ciężar, zachowując przy tym pa‑
rametry wytrzymałościowe na pozio‑
mie 7,5 MPa. Wyroby keramzytobetono‑
we są lekkie, akustyczne, ciepłochronne
i ekologiczne. Cechuje je wysoka odpor‑
ność biologiczna i chemiczna, nietok‑
syczność oraz trwałość.

Lekki strop
Technika wykonania stropu z elemen‑
tów CJ Blok polega na ułożeniu pusta‑
ków keramzytowych pomiędzy belkami
konstrukcyjnymi, a następnie zalaniu ich
cienką warstwą lekkiego betonu. W ten
sposób uzyskujemy lekki strop gęstoże‑
browy. Pustaki stropowe CJ Blok wraz
z belką stropową tworzą System Stropu
Teriva, przeznaczony do budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego.
Nowoczesna elewacja
Alternatywę wobec tradycyjnych akry‑
lowych elewacji stanowi cegła elewacyj‑
na, wykonana z betonu lekkiego. Jest
to element murowy o strukturze łama‑
nej. Ze względu na zawartość lekkiego
surowca, produkt ten posiada unikal‑
ne właściwości i parametry techniczne.
Charakteryzuje się bardzo małym cię‑
żarem oraz wysoką izolacyjnością ter‑
miczną i akustyczną. Element ten przy
gęstości 800 kg/m3 osiąga dobre para‑
metry termoizolacyjne tj. współczyn‑
nik λ<0,22 W/m·K i wytrzymałościowe –
5 MPa. Cegła elewacyjna jest produktem
ekologicznym, wykonanym na bazie na‑
turalnych surowców. Stanowi zdrowy
i chemicznie obojętny materiał do wy‑
kończenia zarówno ścian zewnętrznych,
jak i wewnętrznych.

Gaz czy węgiel –
czyli jaki komin?
Tradycyjny komin wymurowany z ce‑
gieł może odprowadzić dym z urządzeń
tylko na paliwo stałe. Systemy komino‑
we CJ Blok można zaadaptować zarów‑
no do odprowadzania spalin z urządzeń
grzewczych z otwartą komorą spala‑
nia (gaz, olej, paliwo stałe), jak i z za‑
mkniętą komorą spalania (gaz). Zew‑
nętrzna obudowa komina wykonana jest
z pustaków keramzytowych, natomiast
warstwę wewnętrzną stanowią kwaso‑
odporne wkłady ceramiczne lub metalo‑
we. Pustaki kominowe z betonu lekkiego
CJ Blok posiadają bardzo dobre para‑
metry techniczne w zakresie odporności
ogniowej. Przy działaniu ognia od wew‑
nątrz na zewnątrz klasyfikacja ognio‑
wa wynosi EI 120, EW 120. Gwarantu‑
je to bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Dodatkowo pustaki kominowe osiąga‑
ją odporność na przemienne zamrażanie
i odmrażanie na poziomie 25 cykli – bez
zmian EN 14297. Gęstość netto pusta‑
ków keramzytowych kształtuje się na
poziomie 850 kg/m3.

Mako
20-230 Lublin, ul. Turystyczna 110-112
tel. 81 747 42 68, fax 81 477 55 09
www.mako.lublin.pl, e-mail: info@mako.lublin.pl
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Przyspieszamy ocieplanie!
FGS Najszybszy System Ociepleń to nowoczesne rozwiązanie dla ociepleń budynków oparte
na innowacyjnym Szybkim Kleju do Styropianu oraz technologii tynków natryskowych.
Zaprojektowany z udziałem profesjonalistów, eliminuje uciążliwe i czasochłonne
czynności, redukując całkowity czas wykonania ocieplenia nawet o 50%.
FGS Najszybszy System Ociepleń to:
 ekspresowe tempo pracy;
 łatwa aplikacja;
 zwiększona efektywność.
System TYTAN® FGS składa
się z 5 produktów:
TYTAN® Szybki Klej do Styropianu IS 13 zapewnia błyskawiczny mon‑
taż płyt. Dystansowanie płyt do 30 mm.
Jest idealny do styropianu grafitowego.
Kołkowanie może nastąpić już po 2 go‑
dzinach.
TYTAN® Klej z włóknami do siatki
IS 22 zbrojony jest włóknami polipropy‑
lenowymi. Charakteryzuje się dużą od‑
pornością na uszkodzenia mechaniczne
oraz wysoką plastycznością i przyczep‑
nością.
TYTAN® Siatka z włókna szklanego IS 165 jest bardzo wytrzymała i ela‑
styczna. Wysoka gramatura: 165 g/m2.
Impregnacja powłoką lateksową. Zawie‑
ra dodatek hydrofobowy.
TYTAN® Grunt uniwersalny pod tynki IS 41 można stosować pod wszyst‑
kie rodzaje tynków TYTAN. Ogranicza
chłonność podłoża, zwiększa przyczep‑
ność oraz ułatwia nakładanie i zaciera‑
nie tynków.
TYTAN® Tynk zolokrzemowy IS 52
– natryskowy ma największą wydaj‑
ność z opakowania. Jest oddychający i ela‑

styczny oraz drobnocząsteczkowy (nano).
Dodatkowo zawiera środki glono- i grzy‑
bobójcze.
TYTAN® Szybki Klej do Styropianu
IS 13 to profesjonalne rozwiązanie re‑
komendowane do pracy w systemie ocie‑
pleń TYTAN®. Doskonale sprawdza się
tam, gdzie zastosowanie tradycyjnych
klejów cementowych jest problematyczne.
Tym samym jest idealnym rozwiązaniem
do mocowania styropianu grafitowego,
zwłaszcza na podłożach trudnych, takich

Porównanie klejów cementowych i szybkiego kleju do styropianu

kleje cementowe

Szybki Klej
do Styropianu
1 minuta

przygotowanie produktu

13 minut

obciążenia

1 worek = 25 kg

1 puszka = 1 kg

przechowywanie

1 paleta

2 kartony

dodatkowe narzędzia

wiadra, mieszadło, pace

pistolet do pian

woda i prąd

tak

nie

sprzątanie

20 minut

1 minuta

pełne utwardzenie

28 dni

2 godziny

kołkowanie

2 dni

2 godziny

czas montażu

2 m² w 30 minut

10 m² w 30 minut

jak blacha trapezowa w konstrukcjach
metalowych, drewno, płyty OSB, lamina‑
ty. TYTAN® Szybki Klej do Styropianu
IS 13 został zaprojektowany, by zapew‑
nić łatwy i wygodny montaż płyt izolacyj‑
nych. Jego zalety:
 szybki chwyt;
 dystansowanie płyty do 30 mm;
 odporność na podmuchy wiatru pod‑
czas aplikacji.
TYTAN® Szybki Klej do Styropianu
IS 13 to podstawa do skrócenia czasu wy‑
konania prac ociepleniowych. Wykorzys‑
tanie technologii poliuretanowej to:
 10 m2 w 30 minut;
 łatwy i szybki montaż;
 kołkowanie już po 2H.
Rzuć cement na dobre!
TYTAN® Szybki Klej do
Styropianu IS 13 powstał,
by zastąpić tradycyjną tech‑
nologię w klejeniu płyt izola‑
cyjnych. Jego unikalne cechy
likwidują typowe problemy
towarzyszące tradycyjnemu
montażowi. Dzięki temu pra‑
cujesz nie tylko szybciej, ale
również łatwiej!

Mixbud
Lublin, Choiny 57 (WOKA)
tel. 81 718 59 09
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Werona okiem architekta

Fot. A. Dryk

Biel, szarości, pastele, geometryczne wzory i podświetlane onyksy. Jakich jeszcze
inspiracji wnętrzarskich dostarczył tegoroczny MARMOMACC?

podkreślają piękno i ponadczasowość
kamienia jako tworzywa. Wśród tren‑
dów wnętrzarskich królowały okładziny
ścienne w formie „open book” (otwarta
książka), zarówno ze zjawiskowo użylo‑
nych marmurów, jak i wprowadzających
element wieczorowej elegancji podświet‑
lanych onyksów. Poszukujący inspiracji
łazienkowych znaleźć mogli niezwykle
różnorodną ofertę płytek i mozaik, cię‑
tych w modne heksagony, romby czy nie‑
regularne wielokąty. Kolorystycznie do‑
minowała biel złamana szarościami oraz
pastele. Na drugim biegunie znaleźć

można było sporo szlachetnych, lśnią‑
cych biżuteryjnie żółcieni, zieleni i bur‑
gundów. Szukających detali zachwycały
marmurowe lampy, stoliki, donice, a na‑
wet głośniki wmontowane w kamienną
oprawę. Kolejne hale i wystawy obfito‑
wały w inspiracje, a wyjeżdżający z We‑
rony architekci wrócili do swoich pra‑
cowni z głowami pełnymi pomysłów,
które tylko czekają na realizację przy ko‑
lejnych projektach.
Artykuł ukazał się w magazynie
Nowy Kamieniarz.

Fot. M. Adaszewska

Targi MARMOMACC w Weronie to nie
tylko święto fachowców z branży ka‑
mieniarskiej. Od lat wydarzenie to pro‑
muje materiał, jakim jest kamień, ot‑
wierając na niego umysły designerów,
rzemieślników, architektów, dekorato‑
rów. Zaprojektowane z pomysłem, częs‑
to z zapierającym dech rozmachem sto‑
iska poszczególnych firm przedstawiają
zwiedzającym nie tylko swój produkt,
ale i inspirują, podając najnowsze tren‑
dy i kierunki we wzornictwie. Projektu‑
jący je designerzy udowadniają funkcjo‑
nalność, niewiarygodną plastyczność,

Fot. M. Adaszewska
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Skuteczna ochrona elewacji
przed glonami i grzybami
Często widzimy elewacje, które nawet w niedługim czasie od malowania, pokryte
są nalotem mylnie nazywanym brudem. W rzeczywistości są to uszkodzenia
wywoływane przez mikroorganizmy, glony i grzyby, które porastają elewacje, gdy mają
wystarczająco dużo wilgoci. Jak zatem ustrzec się przed porastaniem elewacji?
Powodem pojawienia się
grzybów na elewacji jest często
sąsiedztwo zbiorników wod‑
nych (jeziora, rzeki) i obszarów
zielonych (łąk, pól, lasów).
Grzyby do rozwoju na elewacji
potrzebują odpowiednio długo
utrzymującej się wilgoci. Im krócej
elewacja pozostaje mokra, tym
mniejsze ryzyko porastania.
Muresko Premium to najwyż‑
szej jakości farba fasadowa, któ‑
ra dzięki zastosowaniu technologii
SilaCryl® zapewnia wysoki poziom
ochrony przed wilgocią oraz znako‑
mitą odporność na wpływy atmo‑
sferyczne. Elewacje pomalowane
farbą Muresko Premium są chro‑
nione przed wilgocią i dłużej pozo‑
stają czyste.

Główne zalety farby Muresko
Premium:
 odporna na warunki
atmosferyczne;
 hydrofobowa, nie wchłania wody;
 zawiera dodatki przeciwko
rozwojowi alg, pleśni i grzybów.

Systemowe rozwiązania
Caparol
W sytuacjach, gdy trzeba przyspie‑
szyć malowanie elewacji mineralnej,
należy zastosować kationową far‑
bę podkładową CapaGrund Universal.
Podkład nałożony na kilkudniowy tynk,
umożliwia malowanie nawierzchniowe
farbą Muresko Premium, która pozwa‑
la na dalsze schnięcie i utwardzanie tyn‑
ku cementowo-wapiennego. Systemowe
rozwiązanie Caparol pozwala zaoszczę‑
dzić czas i koszt utrzymania rusztowań
i cieszyć się czystą i odporną elewacją
bez wykwitów wapiennych.

Inwestor sp.j.
20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 55, tel. 81 744 9388
www. inwestor.lublin.pl, info@inwestor.lublin.pl
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Iglo Energy – nowoczesny design,
wysoka energooszczędność
Okno Iglo Energy to autorski produkt
Drutex SA, który posiada innowacyj‑
ny system uszczelnienia, będący gwa‑
rancją świetnych parametrów w zakre‑
sie energooszczędności. Jest to pierwsze
rozwiązanie na świecie w takim syste‑
mie, wykorzystujące uszczelkę centralną
ze spienionego EPDM. Zapewnia rów‑
nież ponadprzeciętne parametry w zak‑
resie przepuszczalności powietrza, wo‑
doszczelności i odporności na wiatr. To
rozwiązanie wprost idealne dla domów
energooszczędnych i pasywnych.
Zalety Iglo Energy
Wysoką energooszczędność gwarantuje
również system potrójnego uszczelnie‑
nia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM
i centralne ze spienionego EPDM, co
gwarantuje wysoką energooszczęd‑
ność, a współczynnik przenikania cie‑
pła wynosi 0,6 W/(m²K). Dodatkowo
okno w standardzie wyposażone jest

w listwę podparapetową pięciokomo‑
rową z uszczelką wewnętrzną zwięk‑
szającą szczelność okna i jego parame‑
try w zakresie izolacyjności termicznej.
Oszczędność energii zapewnionają tak‑
że 7-komorowe profile klasy A, o głę‑
bokości zabudowy 82 mm. Optymalna
ilość i wielkość komór gwarantuje świet‑
ne parametry w zakresie przenikalno‑
ści cieplnej.
Nowoczesny design oknom Iglo
Energy nadają smukłe i zaokrąglone
kształty profili. Z kolei wysoki poziom
bezpieczeństwa gwarantują dwa zaczepy
antywyważeniowe w standardzie. Syste‑
my inteligentnego sterowania za pomo‑
cą pilota, tableta i urządzeń mobilnych
zapewniają funkcjonalność, bezpiecz‑
ne użytkowanie okien oraz umożliwia‑
ją łączenie rozwiązań z systemami alar‑
mowymi. Bogata kolorystyka systemów
umożliwia dowolną aranżację wnętrza –
w ofercie dostępne są 33 barwy oklein.

Ordis
20-103 Lublin,
ul. Rusałka 9,
tel. 81 462 35 55,
e-mail: rusałka@ordis.pl, www.ordis.pl
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Wykonanie balkonu.
Podstawowe zasady
Wykonanie balkonu to jedna z naj‑
trudniejszych prac glazurniczych,
wymagająca uwzględnienia wielu
zmiennych. Kluczem do sukcesu i za‑
dowolenia inwestora, a także same‑
go profesjonalisty są, w tym przypad‑
ku, wysokiej jakości materiały użyte na
kolejnych etapach prac, a także zwró‑
cenie szczególnej uwagi na pułapki wy‑
konawcze. Przede wszystkim należy
pamiętać o prawidłowym wykonaniu
spadku. Powierzchnia balkonu powin‑
na opadać w kierunku fasady budynku,
tworząc spadek o wartości około 1,5%.
Niedopilnowanie tego parametru bę‑
dzie prowadzić do zalegania wody opa‑
dowej czy śniegu, co z kolei przyczynia
się do przenikania wilgoci w głąb posz‑
czególnych warstw systemu. Należy

zwrócić szczególną uwagę na rozmiesz‑
czenie i wykonanie dylatacji, które za‑
pobiegną odspajaniu, uszkodzeniu i pę‑
kaniu okładziny oraz destrukcyjnemu
przenikaniu wilgoci w niższe warstwy.
Stąd niezwykle ważne jest zastosowa‑
nie odpowiedniej warstwy uszczelnie‑
nia, właściwe mocowanie płyt i dobór
zaprawy. Zaprawa o zbyt słabych para‑
metrach nie wytrzyma powstających
naprężeń, zaś źle dobrana może dopro‑
wadzić do nieestetycznych odbarwień
– zwłaszcza w przypadku kamienia na‑
turalnego. Jeśli chodzi o technikę kle‑
jenia, w tym wypadku konieczne jest
zastosowanie metody kombinowanej,
gdyż tylko ona jest gwarantem pełne‑
go przylegania i zachowania właści‑
wości wybranej okładziny. Prawidło‑

we wykończenie profilami i okapnikami
zapobiegnie destrukcji krawędzi bal‑
konu, jej stałemu zawilgoceniu, a co za
tym idzie odspajaniu płytek i nieeste‑
tycznej korozji na elementach wykoń‑
czenia.
Najlepszym pomocnikiem stają się
tu wysokiej jakości materiały budow‑
lane. Od początku prac zainwestuj‑
my w systemowe rozwiązania złożone
z wysokoplastycznych, wodoodpornych
i mrozoodpornych produktów, a raz za‑
projektowany balkon przy fachowym
wykonaniu będzie spełniał swoją funk‑
cję przez długie lata.
Materiał na podstawie
dwumiesięcznika Polskich Składów
Budowlanych Głos PSB

Nauka dla biznesu.
Politechnika grzejnik zbada
dr inż. Mariusz Skwarczyński, Katedra Jakości Powietrza Zewnętrznego
i Wewnętrznego Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji Perspektywy Politechnika Lubelska
jest krajowym liderem w opracowaniu i realizacji nowych technologii, instrumentów oraz
narzędzi w obszarze badawczo-rozwojowym. To zasługa potencjału naukowego i narzędzi
badawczych, które wzbogacone zostało ostatnio o nowe stanowiska do badania urządzeń
i elementów instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.
Nowe stanowiska do badania urzą‑
dzeń z branży HVAC zostało zreali‑
zowane w ramach projektu: Central‑
ne Laboratorium Wdrożeń Politechniki
Lubelskiej, współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Fun‑
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013. W jego skład
wchodzą dwie komory klimatyczne: do
badania grzejników i klimakonwek‑
torów oraz do badania wymienników
ciepła, central wentylacyjnych i klima‑
tyzatorów, a także laserowy system do
analizy pola prędkości powietrza wraz
z rejestracją obrazu i system do szyb‑
kiego prototypowania – drukarki 3D.

Laboratorium umożliwia: przepro‑
wadzAnie pomiarów mocy grzewczej
i chłodniczej grzejników, klimakonwek‑
torów oraz klimatyzatorów; określenie
sprawności temperaturowej oraz en‑
talpicznej rekuperatorów; laserowy po‑
miar rozkładu prędkości z elementów
nawiewnych, wentylatorów oraz kształ‑
tek wentylacyjnych; projektowanie oraz
wydruk detali w technologii fotopoli‑
merowej.
Wyposażenie komory klimatycznej do
badania grzejników i klimakonwekto‑
rów umożliwia ponadto analizę i walida‑
cję nowych rozwiązań konstrukcyjnych
elementów instalacji c.o., wentylacji
i klimatyzacji oraz zoptymalizować roz‑

wiązania ograniczające zużycie ener‑
gii w czasie eksploatacji instalacji, przy
jednoczesnym zachowaniu paramet‑
rów komfortu cieplnego. Pozwala tak‑
że na prowadzenie prac polegających na
weryfikacji zmian konstrukcyjnych po‑
prawiających wymianę ciepła, właściwy
rozkład prędkości powietrza oraz na sy‑
mulacjach komputerowych rozpatrywa‑
nych rozwiązań konstrukcyjnych.
Obecnie prowadzona jest współpra‑
ca z lubelskim przedsiębiorstwem pro‑
dukującym grzejniki i klimakonwek‑
tory VERANO Ryszard Miazga oraz
krakowskim producentem central wen‑
tylacyjnych (w tym rekuperatorów)
FRAPOL sp. z o.o.
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WAT – producent
blach dachowych
Firma WAT powstała w 1991 roku. Od
początku swojego istnienia zajmuje się
sprzedażą wyrobów hutniczych, ma‑
teriałów budowlanych oraz artykułów
metalowych. W miarę upływu czasu
firma rozpoczęła sprzedaż, a następ‑
nie produkcję blaszanych pokryć da‑
chowych. W pierwszej fazie były to bla‑
chy trapezowe o różnych wysokościach,
a później także blachodachówka oraz
poszczególne obróbki blacharskie na‑
wet do 6 mb.
Materiał wsadowy, który wykorzy‑
stujemy do profilowania blach, pro‑
dukcji m.in. ArcelorMittal, Marcega‑

Blachodachówka MAJOR

Blachodachówka FALA

Blachodachówka LENA

Panel dachowy – blacha na rąbek

glia, U.S. Steel, Tata jest najwyższej
jakości. Produkowane przez nas wyro‑
by uzyskały Aprobatę Instytutu Tech‑
niki Budowlanej oraz Atesty Państwo‑
wego Zakładu Higieny. Oznacza to, że
spełniają one wymagania stawiane in‑
westorom przez nowe prawo budow‑
lane.
Klienci znajdą w Przedsiębiorstwie
WAT szeroką gamę materiałów i akce‑
soriów pokryciowych oraz elewacyjnych
stosowanych w budownictwie jedno‑
rodzinnym (budynki mieszkalne, gos‑
podarcze) i przemysłowym (supermar‑
kety, obiekty wielkopowierzchniowe).
Wszystkie sprzedawane przez nas towa‑
ry dowozimy własnym transportem na
miejsce wskazane przez klienta, dzięki
czemu nasza oferta staje się komplekso‑
wa i bardziej atrakcyjna.
Nieustanne zabieganie o poprawę ja‑
kości naszych wyrobów wiąże się z ko‑
niecznością modernizacji linii produk‑
cyjnych w czym znacznie wsparły nas
dotacje UE. Dzięki nim udało się nam
wymienić istniejący park maszynowy
oraz poszerzyć ofertę o nowe wzory.
Produkując według najnowszych tech‑
nologii proponujemy Państwu:
 blachodachówkę MAJOR – klasycz‑
ne pokrycie dachowe o uniwersal‑
nym zastosowaniu zarówno w bu‑
downictwie jednorodzinnym jak i na
obiektach użyteczności publicznej,
kompleksach przemysłowych i gospo‑
darczych;
 blachodachówkę FALA – eleganckie
i trwałe pokrycie dachowe łączące
tradycję z nowoczesną technologią.
Wyglądem przypomina dachówkę ce‑
ramiczną;
 blachodachówkę modułową LENA –
to nasza odpowiedź na rosnące po‑
trzeby rynku. Unikalne podwójne
przetłoczenie gwarantuje usztywnie‑
nie arkuszy, a jednocześnie podnosi
walory estetyczne produktu. Istnie‑
je możliwość zamówienia arkuszy na
wymiar;
 panel dachowy – blachę na rąbek;
 trapezy: T-8, T-12, T-18, T-18 EKO,
T-35.

WAT
Mętów 165 koło Lublina
tel. 81 751 9884, 81 751 8664
www.blachywat.pl

Trapez T-8

Trapez T-12

Trapez T-18 EKO

Trapez T-35

Blacha z powłoką antykondensacyjną

W swojej ofercie posiadamy również
blachę z powłoką antykondensacyjną,
czyli samoprzylepną membraną klejo‑
ną do spodniej strony blachy. Podstawo‑
we zalety tej powłoki to: absorbcja wilgo‑
ci pojawiającej się na wewnętrznej stronie
dachu wskutek kondensacji pary wodnej,
dodatkowa ochrona przed korozją, zwięk‑
szona izolacja akustyczna i termiczna.
Zapraszamy do oddziałów naszej fir‑
my na bezpłatną wycenę.

Bychawa, ul. Piłsudskiego 7–15
tel. 81 566 08 58, 81 566 0917
Kraśnik, ul. Urzędowska 44
tel. 81 825 0977, 81 825 1789
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Nasadzenia żywopłotów
– to nie takie trudne!
Zachęcamy firmy układające kostkę i budujące ogrodzenia do rozszerzenia swojej działalności
o nasadzenia żywopłotów. Sadzenie roślin w rzędzie nie wymaga specjalnych umiejętności.
Oto podstawowe zasady, których nale‑
ży przestrzegać przy tego typu czynnoś‑
ciach, aby efekt końcowy spełniał ocze‑
kiwania zleceniodawcy:
1. Rośliny uprawiane w doniczkach
możemy sadzić przez cały rok.
2. Rośliny kopane z gruntu sadzimy
wiosną i jesienią.
3. Pod układem korzeniowym sadzo‑
nych roślin powinna znaleźć się
ziemia z nawozami mineralnymi,
w ilości min. 10 litrów na sztukę.
4. Ziemię torfową przysypujemy zie‑
mią wydobytą z dołka i formujemy
z niej nieckę na wodę.
5. Roślina powinna być posadzona
w lekkim zagłębieniu, aby woda
z podlewania gromadziła się pod
nią.
6. Po posadzeniu można położyć tka‑
ninę ściółkującą i przyszpilować ją
do gruntu szpilkami stalowymi.
7. Po posadzeniu obficie podlać, tzn.
5–10 litrów wody na sztukę.
8. Zalecane rozstawy pomiędzy rośli‑
nami: Tuja Szmaragd 70 cm, Tuja
Brabant 70–80 cm, Tuja Aureospi‑
cata 100 cm.
9. Zalecana odległość od ogrodzenia
powinna być taka, jak pomiędzy
roślinami, czyli 60–100 cm.
Jak widać, nie są to czynności bardzo
skomplikowane, w zasadzie może je wy‑
konać każdy. Kosztorysowanie nasadzeń
przedstawia się następująco: zakup roś‑
lin od 8 do 40 zł za sztukę, do tego cena
robocizny, która wynosi 40–50% ceny
roślin. Stanowi to więc możliwość zaro‑
bienia dodatkowych pieniędzy w tym sa‑
mym miejscu.
Zapraszam do współpracy firmy wy‑
konawcze. Profil produkcji firmy Krzy‑
siak obejmuje ozdobne drzewa i krze‑
wy iglaste w 120 odmianach z głównych
grup, takich jak tuje, jałowce, świerki,
sosny, drzewa i krzewy liściaste w 70 od‑
mianach oraz pnącza i hosty (funkie),

Przydotowanie terenu do nasadzenia żywopłotu

Efekt końcowy zadowoli najbardziej wybrednego klienta

byliny w pojemnikach. W ofercie mamy
również duże okazy drzew i krzewów
iglastych z gruntu. Nasza szkółka drzew
i krzewów jest jedną z największych
w województwie lubelskim i w całym

regionie. Obecnie gospodarstwo zaj‑
muje ponad 10 ha upraw gruntowych.
W większości są to krzewy iglaste oraz 3
ha uprawy w pojemnikach, które są dos‑
tępne przez cały sezon.

Andrzej Krzysiak Szkółka drzew i krzewów ozdobnych
Kijany 27a
tel. 511 845 678
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Zawieramy umowę
Rafał Choroszyński

W cyklu artykułów będę się starał przybliżyć Państwu pewne podstawowe, a zarazem ważne
zagadnienia z zakresu spraw związanych z kwestiami remontowymi i budowlanymi.
Świat prawa często bywa nie tylko zawi‑
ły i skomplikowany, ale również wymaga‑
jący oddania danej sprawy w ręce fachow‑
ca. Nie znaczy to jednak, że nie należy
próbować pozyskać wiedzy na temat pod‑
staw funkcjonowania prawa, szczególnie
jeżeli ma to dotyczyć sytuacji z życia co‑
dziennego.
Musimy jednak zacząć od podstaw.
Przede wszystkim należy wskazać, że
prawo nakłada na naszą codzienność
swoiste ramy, które ujmują ją w dość spe‑
cyficzny sposób. Przykładowo tam, gdzie
dochodzi do zakupu rzeczy w sklepie,
prawo widzi dojście do skutku zgodnych
oświadczeń woli kreujących umowę. Tę
specyfikę należy mieć na względzie, czy‑
tając poniższe słowa.
Oczywiście nie mam zamiaru wskazy‑
wać Państwu na tak podstawowe kwestie,
jak konieczność właściwego, poprzedzo‑
nego analizą i badaniem, wyboru kontra‑
henta czy odpowiedniego produktu, bar‑
dziej zamierzam skoncentrować się na
przybliżeniu prawniczego ujęcia szere‑
gu zwykłych czynności z zakresu zawie‑
rania i wykonywania umów i tym samym
chciałbym uczulić Państwa na specyfikę
podejścia do tych spraw.
Decydując się na powierzenie przepro‑
wadzenia prac fachowcowi czy nabywając
materiały budowlane, wchodzimy bowiem
w stosunek prawny i zaciągamy zobowią‑
zania, jednocześnie otrzymując związa‑
ne z nimi uprawnienia. To trochę przydłu‑
gie i skomplikowane wcześniejsze zdanie
można zastąpić krótką formułą – ZA‑
WIERAMY UMOWĘ. Czym jest od stro‑
ny prawnej ta podstawowa jednostka, na
której opiera się większość relacji usługo‑
wo-handlowych? Tu znowu musimy uciec
się do sformułowań języka prawnego. Po‑
jęcie umowy nie jest właściwie zdefinio‑
wane w sensie normatywmym w ustawie
Kodeks Cywilny, ale z lektury przepisów
można wyinterpretować, że do zawarcia
umowy dochodzi, jeżeli strony przedsta‑
wią sobie oferty i je zaakceptują, czyli doj‑
dzie do wspomnianego już złożenia zgod‑
nych oświadczeń woli.
Po przeczytaniu poprzedniego zda‑
nia odnoszę wrażenie, że jednak niewie‑
le wyjaśniłem, więc spróbuję jeszcze raz,
tym razem trochę inaczej, na przykła‑
dzie. Jeżeli chcemy kupić wkład komin‑
kowy, to oświadczamy taką wolę właś‑
nie poprzez wizytę w sklepie i rozmowę
ze sprzedawcą, sklep zaś swoją wolę

oświadcza poprzez wystawienie mode‑
lu na wystawie z ceną, umieszczenie go
w katalogu lub na stronie internetowej,
z podaniem opisu i ceny. Jeżeli pomię‑
dzy kupującym a sprzedającym dojdzie
do zgody, co do podstawowych elemen‑
tów umowy, czyli dany przedmiot i okre‑
ślona cena do zapłaty za niego, to właśnie
nastąpiło złożenie zgodnych oświadczeń
woli. Oczywiście jest to sytuacja mode‑
lowa, bowiem dotyczy tylko prostego
i dwuelementowego modelu porozumie‑
nia kreującego umowę. W rzeczywisto‑
ści jednak ilość elementów, jakie należy
uzgodnić i co do których należy się poro‑
zumieć, jest o wiele większa i dlatego za‑
wieranie umowy staje się niekiedy skom‑
plikowanym procesem.
Każda umowa (przepraszam, ale bę‑
dzie teraz trochę łaciny) posiada swo‑
je elementy przedmiotowe istotne, czyli
essentialia negoti i elementy dodatko‑
we – accidentalia negoti. Zatem pierwsza
uwaga natury praktycznej: to, na co nale‑
ży zwrócić wstępnie uwagę, to właściwe
określenie, na jakich warunkach chcemy
zawrzeć umowę, np. czy cena sprzedaży
jest z VAT (netto czy brutto), czy zawie‑
ra cenę transportu i wniesienia, monta‑
żu itd., czy jest płatna jednorazowo czy
w ratach, czy gotówką czy przelewem itd.
Jak widać, już przy najprostszym podej‑
ściu do zagadnienia problemy mnożą się
już przy pierwszym kroku negocjowania
i kontraktowania. Ponieważ takich ele‑
mentów może być bardzo wiele, a przy
procesie budowlanym mają one niebaga‑
telne znaczenie, to nie należy niczego po‑
zostawiać przypadkowi, dobrej woli kon‑
trahenta czy zdawać się na przysłowiowe
„będzie Pani zadowolona”.
Niestety, aby uniknąć problemów z wy‑
konaniem umowy należy już na samym
początku, przed jej zawarciem dobrze się
do tego przygotować i przemyśleć treść po‑
stanowień, jakie chcemy w niej zawrzeć.
W tym miejscu przechodzimy do kwestii
formy umowy. Oczywiście może mieć ona
każdą postać – porozumienia ustnego, wy‑
miany maili, spisania na kartce, a nawet
polecenia i jego wykonania. Problem za‑
czyna się wówczas, gdy dochodzi do sporu
i dlatego na taką ewentualność należy być
przygotowanym poprzez przygotowanie
wszystkich postanowień umowy w odpo‑
wiedniej formie, najlepiej pisemnej. Forma
ta od strony prawnej ma tę zaletę, że może
posłużyć jako dowód w sprawie.

Niezwykle groźnie brzmi przy tym
przepis art. 74 k.c., który stanowi m.in.,
że „[...] w razie niezachowania zastrze‑
żonej formy pisemnej nie jest w sporze
dopuszczalny dowód ze świadków ani
dowód z przesłuchania stron na fakt do‑
konania czynności [...]”. Na szczęście ten
straszny rygoryzm ustawodawca łagodzi
w kolejnym paragrafie, stanowiąc, iż „[…]
mimo niezachowania formy pisemnej
przewidzianej dla celów dowodowych,
dowód ze świadków lub dowód z prze‑
słuchania stron jest dopuszczalny, jeże‑
li obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli
żąda tego konsument w sporze z przed‑
siębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czyn‑
ności prawnej będzie uprawdopodob‑
niony za pomocą pisma.” Po co jednak
stresować się brakiem właściwej formy,
skoro można wszystko zawczasu spokoj‑
nie przemyśleć, wynegocjować i spisać?
Reasumując, jeżeli nie decydujecie się
Państwo na powierzenie przygotowania
umowy prawnikowi, to proszę sporządza‑
jąc i zawierając umowę, zwracać uwagę na:
 określenie, kto jest kontrahentem;
 dokładne ustalenie przedmiotu umowy;
 określenie ceny również poprzez poda‑
nie sposobu i formy jej zapłaty (zagad‑
nieniem zaliczki i zadatku zajmę się
w jednym z kolejnych artykułów);
 określenie terminu wykonania;
 ustaleniem odpowiedzialności z tytułu
rękojmi i gwarancji;
 uregulowaniem odpowiedzialności za
ewentualne niewłaściwe wykonanie
zobowiązania, w tym zastrzeżeniem
kar umownych;
 przyjęciem zabezpieczeń na wypadek
niewłaściwego wykonania zobowią‑
zania
 ustaleniem tzw. prorogatio fori, czyli
sądu, w którym będzie się toczył ewen‑
tualny spór z tytułu niewłaściwego wy‑
konania umowy.
Oczywiście mam świadomość, że po‑
wyższe uwagi są tylko hasłowe i ledwie
sygnalizują zagadnienie, nie wyczerpu‑
jąc zagadnienia bezpiecznego zawiera‑
nia umów, ale zawsze lepiej mieć podsta‑
wową świadomość zagadnienia niż być
narażonym na konsekwencje niewiedzy.
Jednocześnie, jeżeli mieliby Pań‑
stwo życzenie, aby zająć się jaki‑
miś zagadnieniami w sposób dokład‑
niejszy, proszę o kontakt z redakcją
(informator@ihz.pl).
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dr Rafał Choroszyński
ukończył studia na Wydziale Prawa i Adminis‑
tracji UMCS oraz na Wydziale Filozofii i So‑
cjologii UMCS. W latach 1996–1998 odbywał
aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lub‑
linie, a w latach 1998–2001 aplikację adwoka‑
cką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lubli‑
nie (patron adw. Jerzy A. Sieklucki). Od 2001
roku prowadzi Indywidualną Kancelarię Ad‑
wokacką.
W latach 2004–2006 był Zastępcą Sekreta‑
rza Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.
Adiunkt na WFiS UMCS w Lublinie. Członek
Komisji Szkolenia ORA w Lublinie, wykładow‑
ca i egzaminator, patron 15 aplikantów adwo‑
kackich, prowadzących obecnie własne Kan‑
celarie Adwokackie. Specjalizuje się w prawie
cywilnym, gospodarczym, karnym.

Zaliczka a zadatek
Rafał Choroszyński

Często zawierając umowę spotykamy się z pojęciami „zadatku” i „zaliczki”. Warto zwrócić uwagę,
że zbliżone znaczeniowo w języku potocznym, od strony prawnej mają całkowicie odmienne znaczenie.
Zarówno zaliczka, jak i zadatek, są rozu‑
miane jako pewna suma pieniężna (rza‑
dziej rzecz), dana przy zawarciu umowy
albo przy zawarciu umowy przedwstęp‑
nej (której poświęcony zostanie jeden
z kolejnych artykułów). Takie zachowa‑
nie ma zazwyczaj wzmocnić fakt zawar‑
cia umowy poprzez częściowe spełnienie
świadczenia z nią związanego – zapłatę
części ceny.
Znaczenie i skutki prawne danego za‑
datku lub zaliczki zależeć będą od tego,
jak strony w tym względzie się umó‑
wiły, ewentualnie jakie panują w tym
przedmiocie na danym terenie zwycza‑
je. Jeśli strony nie zawarły żadnych po‑
stanowień („odmiennych zastrzeżeń
umownych” jak mówi Kodeks Cywilny)
lub brak jest zwyczaju, który by przy‑
wiązywał do zadatku inne znaczenie,
wówczas dopiero, niejako „w trzeciej ko‑
lejności”, w grę będą wchodzić przepi‑
sy art. 394 k.c., które regulują jego ro‑
zumienie w bardzo restrykcyjny sposób.
Otóż jeżeli przy zawieraniu umowy wrę‑
czono zadatek, to w sytuacji niewyko‑
nania umowy przez jedną ze stron (np.
wycofania się kontrahenta z transak‑
cji) druga strona ma dwojakiego rodzaju
uprawnienia. Po pierwsze, może odstą‑
pić od umowy bez wyznaczania termi‑
nu dodatkowego. Po drugie, jeśli to ona
otrzymała zadatek, może go zachować,
a jeśli sama dała zadatek, może żądać
zwrotu sumy dwukrotnie wyższej.

Tymczasem zaliczka różni się od za‑
datku tym, że w sytuacji, gdyby nie do‑
szło do sfinalizowania umowy, to zapła‑
cona zaliczka na poczet ceny podlega
zwrotowi jako świadczenie nienależne
i zaliczki zatrzymać nie można, ani też
nie można żądać jej zwrotu w podwójnej
wysokości.
Dla powstania uprawnień związanych
z zadatkiem istotnych jest kilka okolicz‑
ności. Przede wszystkim strony wyraź‑
nie muszą uregulować takie jego kon‑
sekwencje, jak opisano powyżej, albo
wskazać na odwołanie się do treści art.
394 k.c.
Następnie istotny jest moment wrę‑
czenia zadatku, bowiem musi być on
„dany” przy zawarciu umowy albo
w związku z jej zawarciem, w terminie
uzgodnionym przez strony. „Danie za‑
datku” jest więc czynnością prawną real‑
ną, nie wystarczy zatem samo uzgodnie‑
nie zadatku, potrzebne jest wręczenie
jego przedmiotu, którym może być albo
określona kwota w postaci znaków pie‑
niężnych, albo też – za porozumieniem
stron – zdemateralizowanego pieniądza
bezgotówkowego poprzez przelew na
konto i wówczas datą wręczenia będzie
uznanie rachunku przyjmującego prze‑
lew. W szczególnych wypadkach zadat‑
kiem może być rzecz ruchoma (towar),
którego świadczenie jest przedmiotem
umowy głównej (część przyszłego świad‑
czenia z umowy).

Co do wysokości zadatku istniał po‑
ważny spór w orzecznictwie sądowym
i nauce prawa, czy można wręczyć zada‑
tek w wysokości wyższej niż 1/2 całości
świadczenia, ale ostatecznie przyjęto, że
wobec swobody kontraktowania może
być to dowolnie ustalone przez strony
w umowie.
Zadatek pełni kilka funkcji i to wola
stron decyduje o tym, którą z możliwych
funkcji zadatku zwiążą one z jego wrę‑
czeniem:
1. znak zawarcia umowy (np. w razie
długo trwających negocjacji);
2. części ceny na poczet przyszłego
świadczenia;
3. szczególnej sankcji na wypadek nie‑
wykonania umowy przez którąkol‑
wiek ze stron;
4. odstępnego w rozumieniu art. 396 [1]
k.c., czyli swoistego zadośćuczynienia
za zawód związany z odstąpieniem
przez kontrahenta od umowy;
5. zabezpieczenia – instrumentu dyscy‑
plinującego, bowiem danie (i przyję‑
cie) zadatku ma przecież ten skutek, że
jeśli którakolwiek ze stron nie wywią‑
że się ze swego obowiązku umowne‑
go, to sytuacja drugiej strony kształtu‑
je się szczególnie dla niej dogodnie, ma
bowiem do wyboru: albo żądać wyko‑
nania umowy z wszelkimi tego konse‑
kwencjami i odpowiedzialnością na za‑
sadach ogólnych, albo też, rezygnując
z wykonania, odstąpić od umowy bez
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Porady prawne 
wyznaczania terminu dodatkowego,
obciążając drugą stronę konsekwencja‑
mi (zatrzymanie zadatku albo zwrot
w podwójnej wysokości).
Dość długo toczono spór, czy to upraw‑
nienie drugiej strony powstaje zawsze
w następstwie tylko samego faktu nie‑
wykonania umowy przez kontrahen‑
ta, czy też niewykonanie to musiałoby
być spowodowane przyczynami, za któ‑
re kontrahent ponosi odpowiedzialność
i ostatecznie przyjęto to drugie roz‑
wiązanie, wskazując, iż przepis w dal‑
szej części stanowi: jeżeli niewykonanie
umowy nastąpiło wskutek okoliczności,
za które żadna ze stron nie ponosi odpo‑
wiedzialności albo za które ponoszą od‑
powiedzialność obie strony, to zadatek
powinien być zwrócony, a obowiązek za‑
płaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.
Należy przy tym zaznaczyć, iż nie‑
wykonanie umowy w rozumieniu
art. 394 [2] k.c. może także polegać na
świadczeniu rzeczy niewłaściwej jakoś‑
ci, jeśli świadczenie tak dalece odbiega
od kryteriów określających wykonanie
zobowiązania, że zachodzi sytuacja nie‑
wykonania umowy, jak trafnie zdefinio‑
wał to Sąd Najwyższy w jednym ze swo‑
ich orzeczeń.
Ważne przy tym jest, że skorzystanie
przez stronę z możliwości zatrzymania
zadatku lub żądania jego zwrotu w po‑
dwójnej wysokości jest niezależne od
tego, czy na skutek niewykonania zobo‑
wiązania strona doznała jakiejkolwiek
szkody, a także bez względu na wyso‑
kość tej szkody.
Pamiętać również należy, iż strona
umowy, uprawniona do odstąpienia, nie
musi korzystać z tego uprawnienia – może
domagać się wykonania umowy. Z ko‑
lei druga strona nie może zwolnić się od
świadczenia przez zrzeczenie się zadat‑
ku lub zapłatę sumy dwukrotnie wyższej.
Jeśli więc jedna ze stron umowy nie wyko‑
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Zaliczka i zadatek…
są rozumiane jako pewna suma pieniężna (rzadziej rzecz), dana przy zawarciu
umowy albo przy zawarciu umowy przedwstępnej.
Znaczenie i skutki prawne danego zadatku lub zaliczki zależeć będą od tego,
jak strony w tym względzie się umówiły, ewentualnie jakie panują w tym przed‑
miocie na danym terenie zwyczaje. Jeśli strony nie zawarły żadnych postano‑
wień lub brak jest zwyczaju, który by przywiązywał do zadatku inne znaczenie,
wówczas jeżeli przy zawieraniu umowy wręczono zadatek, to w sytuacji nie‑
wykonania umowy przez jedną ze stron (np. wycofania się kontrahenta z trans‑
akcji) druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do‑
datkowego albo jeśli to ona otrzymała zadatek, może go zachować, a jeśli sama
dała zadatek, może żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej.
Tymczasem zaliczka różni się od zadatku tym, że w sytuacji, gdyby nie do‑
szło do sfinalizowania umowy, to zapłacona zaliczka na poczet ceny podlega
zwrotowi jako świadczenie nienależne i zaliczki zatrzymać nie można, ani
też nie można żądać jej zwrotu w podwójnej wysokości.
na jej, druga strona ma do wyboru: może
albo żądać wykonania umowy ze wszelki‑
mi tego konsekwencjami i odpowiedzial‑
nością na zasadach ogólnych albo też, re‑
zygnując z wykonania, odstąpić od umowy
bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Zadatek podlega zwrotowi i odpa‑
da obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie
wyższej w razie:
1. wykonania umowy, gdy nie można za‑
liczyć zadatku na poczet świadczenia
strony (bo stanowi rzecz innego ro‑
dzaju niż świadczenie strony, która
zadatek otrzymała, albo strona otrzy‑
mała zadatek w określonej kwocie pie‑
niężnej, a świadczenie strony jest nie‑
pieniężne);
2. rozwiązania umowy – nie tylko przez
strony, ale również w drodze orzecze‑
nia sądowego;
3. niewykonania umowy wskutek oko‑
liczności, za które żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności;
4. niewykonania umowy wskutek oko‑
liczności, za które ponoszą odpowie‑
dzialność obie strony.
Istotny problem rodzi odpowiedź na py‑
tanie, czy ustanowienie w umowie za‑

datku wyłącza uprawnienie do docho‑
dzenia naprawienia szkody związane
z niewykonaniem umowy na zasadach
ogólnych. W doktrynie prawa i orzecz‑
nictwie sądowym od dawna problem
ten jest sporny, ale ostatnio przyjmuje
się, że jeżeli poniesiona szkoda ma war‑
tość większą niż wysokość zadatku, wie‑
rzyciel może – nie odstępując od umowy
– dochodzić odszkodowania na zasa‑
dach ogólnych, zarachowując otrzymany
ewentualnie zadatek na poczet tego od‑
szkodowania, a zatem zastrzeżenie za‑
datku nie wyłącza przepisów o odpowie‑
dzialności kontraktowej. Należy jednak
zaznaczyć, iż dyskusja między prawni‑
kami na tym tle ciągle trwa.
Roszczenia związane z zadatkiem
podlegają przedawnieniu ogólnemu,
aczkolwiek niektóre przepisy okre‑
ślają szczególne terminów przedaw‑
nienia (por. art. 390 § 3 [3], art. 554
i 646 k.c. [4]).
Jeżeli mieliby Państwo życzenie, aby za‑
jąć się jakimiś zagadnieniami w sposób
dokładniejszy, proszę o kontakt z redak‑
cją (informator@ihz.pl).
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Kominox – nowy sklep!!!

Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rosnące zainteresowanie oraz zaufanie, jakim darzycie nas Państwo od samego początku istnienia firmy,
pozwala nam stale poszerzać ofertę o kolejne marki i produkty. Dzięki temu otworzyliśmy nowy sklep
stacjonarny z szerokim asortymentem wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Mając na uwadze coraz wyższe
i coraz bardziej wyszukane wymagania i potrzeby naszych klientów, regularnie rozszerzamy naszą ofertę.
 klapy przeciwpożarowe i oddymiające;
 rekuperatory;
 filtry;
 kurtyny powietrzne.
Osprzęt do klimatyzacji:
 rury miedziane;
 koryta instalacyjne;
 konsole;
 pompki skroplin;
 rurki i kształtki odprowadzania
skroplin.
Wentylacja:
 kanały i kształtki wentylacyjne pros‑
tokątne oraz okrągłe;
 przepustnice;
 kratki, anemostaty i nawiewniki;
 tłumiki;
 czerpnie ścienne i dachowe;
 izolacje techniczne i akcesoria mon‑
tażowe.

Najważniejsza jest jakość
Priorytetem jest jakość i zadowolenie
Klienta, dlatego chcemy dostarczać Pań‑
stwu produkty z najwyższej półki. Nie
obiecamy najniższych cen na rynku. Za‑
zwyczaj wynikają one z obniżenia jako‑
ści. U nas najważniejsza jest jakość dla‑
tego, spośród wielu marek urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wy‑
braliśmy tylko te najlepsze.
Kompleksowa obsługa
Nasze atuty to zorganizowana i facho‑
wa obsługa w zakresie kompletacji do‑
stawy instalacji, projektowania, doboru
urządzeń i doradztwa technicznego. Ofe‑
rujemy szereg urządzeń przeznaczonych
do klimatyzacji i wentylacji. Naszym zada‑
niem jest właściwie odpowiadać na ocze‑
kiwania każdego Klienta. Wychodząc Pań‑

stwu naprzeciw, stale dostosowujemy
swoją ofertę handlową do najbardziej wy‑
górowanych wymagań. Cechuje nas inno‑
wacyjność i elastyczność, a wszystkie na‑
sze działania zorientowane są na potrzeby
klienta. Zależy nam na utrzymaniu trwa‑
łych relacji z partnerami handlowymi.
Zapraszamy do współpracy:
 klientów hurtowych;
 montażystów;
 projektantów;
 firmy.
Nasz asortyment:
 centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 wentylatory łazienkowe, kanałowe,
dachowe, ścienne, osiowe oraz prze‑
ciwwybuchowe;
 nagrzewnice elektryczne i wodne;

Kominox
Sklep stacjonarny
pon.–pt.: 7–17, sob.: 7–13
Lublin, Szerokie 32 (wjazd od ulicy Nałęczowskiej)
tel. kom. 517 302 190, wentylacja@kominox.pl

Sklep internetowy
www.kominox.pl
Jesteśmy na allegro:
allegro@kominox.pl

sierpień 2016

Fachowiec Lubelski



Kominox

35

36

Radeco 

Fachowiec Lubelski sierpień 2016

Grzejniki
łazienkowe
Radeco
Radeco to marka grzejników łazienkowych
i dekoracyjnych, które oprócz funkcji grzewczych
stanowią ozdobę łazienki, a także innych
pomieszczeń. Dwudziestoletnie doświadczenie
w produkcji grzejników sprawia, że wyroby firmy
są sprawdzone i dopracowane. Alplast wykonuje
grzejniki z profili stalowych i miedzianych
o różnych przekrojach, ponadto oferuje
grzejniki chromowane i mosiądzowane.
Zalety
Grzejniki Radeco wyróżnia wysoka este‑
tyka, niezwykła praktyczność, wygoda
w użytkowaniu, skrupulatna dbałość o ja‑
kość wykonania, oraz korzystna cena.
Wszystkie nasze grzejniki objęte są 5-let‑
nią gwarancją. Koszt dostawy, bez wzglę‑
du na ilość grzejników i odległość na tere‑
nie Polski, jest gratis.
Charakterystyka
W swojej ofercie Radeco ma ponad 20
modeli standardowych grzejników ła‑
zienkowych różniących się przekrojem
kolektorów oraz wygięciem rurek oraz
ponad 50 modeli z serii Design. Dyspo‑
nuje własnym wzornikiem barw struk‑
turalnych oraz paletą kolorów RAL,
dzięki czemu możliwości wyboru są nie‑
mal nieograniczone. Bogata oferta grzej‑
ników dekoracyjnych z serii Design de‑
dykowana jest nie tylko do łazienek, ale
również pomieszczeń takich jak salon,

korytarz, przedpokój czy pokój dziecię‑
cy, stanowiąc elegancki element ich wy‑
stroju.
Na życzenie klienta firma jest w stanie
wyprodukować grzejnik pod indywidu‑
alne zamówienie. Oprócz rur stalowych,
materiałami użytymi do produkcji grzej‑
ników są: kamień, wiklina, płytki cera‑
miczne, szkło oraz panele stalowe. Al‑
plast jest inspiracją dla projektantów
wnętrz, a także innych producentów
grzejników.
Nowości
Albero Led
Jest typem grzejnika panelowego w połą‑
czeniu ze szkłem. Wzór rzeźbiony w szkle,
podświetlony ledami i dodatkowo drze‑
wo ze stali. Uzupełni on wystrój każdego
pomieszczenia. Klient może dokonać wy‑
boru koloru zarówno szyby, jak i obudo‑
wy z bardzo szerokiej gamy barw Ral oraz
wzornika Radeco.

Coral
Grzejnik z ażurem? Ależ oczywiście. Ra‑
deco sprosta najbardziej wysublimowa‑
nym gustom. Coral to przepiękny grzejnik
łazienkowy w wersji ściennej, dostęp‑
ny w opcji z ledami lub bez. To nowy
wzór w naszym katalogu. Wykonany jest
w formie tafli stalowego matowego ekra‑
nu z wyjątkowym ażurowym wzorem
w kształcie koralowca. Możliwość malo‑
wania w dwóch kolorach (obudowa i ażur).
Niezapomniane pierwsze wrażenie – gwa‑
rantowane.
Model A/K
To najwyższej klasy grzejnik łazienkowy,
drabinkowy. Propozycja ta pozwala za‑
równo ogrzać pomieszczenie, jak również
daje możliwość osuszenia ręczników po
kąpieli. Z pewnością warto zwrócić uwa‑
gę na niepowtarzalny wygląd, który moż‑
na swobodnie wkomponować w każde po‑
mieszczenie.

Buderus & WOLF & Ferroli Lublin Salon Firmowy Dyś s.c.
Salon Pomp Ciepła – Heating Polska
20-469 Lublin, ul. Budowlana 2, tel./fax 81 469 1628, tel. kom: 661 974 077
www.buderus.lublin.pl, www.dys.wolf-salon.pl
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Odpowiedzialność pracownika
za powierzone mienie
Przemysław Gogojewicz

W ustaleniu zakresu odpowiedzialności pracowników, zarówno etatowych, jak i tych na umowach
cywilno-prawnych, za powierzone przez pracodawcę mienie pomocne są odpowiednio Kodeks
pracy i Kodeks cywilny. I choć – inaczej niż tradycyjnie – w przypadku szkody domniemuje się winę
pracowników, a nie niewinność, istnieje szereg sytuacji ograniczających ich odpowiedzialność.
W świetle art. 124 Kodeksu pracy pra‑
cownik odpowiada w pełnej wysokości
za szkodę powstałą w mieniu pracodaw‑
cy, które zostało mu powierzone z obo‑
wiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
W szczególności dotyczy to następujące‑
go mienia:
 pieniędzy, papierów wartościowych
lub kosztowności klientów bądź pra‑
cowników;
 sprzętu, narzędzi lub podobnych
przedmiotów znajdujących się w za‑
kładzie pracy;
 środków ochrony indywidualnej;
 odzieży i obuwia roboczego wydanych
przez pracodawcę.
Koniecznym elementem odpowiedzial‑
ności pracownika jest wina, którą się do‑
mniemuje, odmiennie niż przy podsta‑
wowych zasadach odpowiedzialności za
mienie. Zgodnie z art. 114 i n. Kodeksu
pracy na pracodawcy nie spoczywa bo‑
wiem ciężar udowodnienia pracowniko‑
wi winy w spowodowaniu szkody. Musi
on jednak wykazać:
 wyrządzenie szkody i określić jej wy‑
sokość;
 konkretne uchybienia pracownika od‑
powiedzialnego za mienie powierzone;
 związek przyczynowy między tymi
uchybieniami a powstałą szkodą.
Pracownik, aby uwolnić się od odpowie‑
dzialności za szkodę, musi udowodnić,
że powstała ona w całości lub w częś‑
ci z przyczyn od niego niezależnych (art.
124 § 3 Kodeksu pracy).

W myśl wyroku Sądu Najwyższego z 19 mar‑
ca 1998 roku (I PKN 564/97) oraz zgod‑
nie z art. 18 Kodeksu pracy, niedopuszczal‑
ne jest, aby w drodze umowy modyfikować
na niekorzyść pracownika zasadę, że to pra‑
codawca obowiązany jest udowodnić wyrzą‑
dzenie przez pracownika szkody w powierzo‑
nym mieniu i jej wysokość. Postanowienia
umów o pracę oraz innych aktów, na pod‑
stawie których powstaje stosunek pracy, nie
mogą być bowiem mniej korzystne dla pra‑
cownika niż przepisy prawa pracy.

Jak wspomniałem, odpowiedzialność
pracownika sięga pełnej wysokości szko‑
dy, przez co należy rozumieć rzeczywi‑
stą stratę oraz związane z nią utracone
korzyści. Warto jednak pamiętać, że nie‑
zbędnym warunkiem pełnej odpowie‑
dzialności za szkodę jest udowodnienie
przez pracodawcę prawidłowego powie‑
rzenia sprzętu pracownikowi (protokół
zdawczo-odbiorczy – rys. 1) oraz faktu
nierozliczenia się z niego. Wzór protoko‑
łu zdawczo-odbiorczego oraz wzór po‑
zwu o zapłatę odszkodowania za szkodę
na mieniu powierzonym pracownikowi
można pobrać ze strony www.polskiin‑
stalator.com.pl.
Starannie dobieraj
pracowników
Warto pamiętać, że to pracodawca jest
zobowiązany do właściwego doboru pra‑
cowników na określone stanowiska oraz
do udzielania im pomocy w wypełnia‑
niu obowiązków. Jeśli toleruje nieudol‑
ne wykonywanie obowiązków przez nie‑
właściwie dobranych pracowników,
musi liczyć się z tym, że w razie spowo‑
dowania przez nich szkody, takie podej‑
ście może być potraktowane jako przy‑
czynienie się pracodawcy do powstania
szkody lub jej zwiększenia.
Kiedy powstaje
odpowiedzialność
Zgoda pracownika na omawiane zasa‑
dy odpowiedzialności może wynikać
z samego przyjęcia mienia (np. narzę‑
dzi, aparatury) do użytkowania od pra‑
codawcy, ale również z zawarcia umowy
o pracę na określonym stanowisku czy
też z podpisania umowy o wspólnej od‑
powiedzialności materialnej opartej na
art. 125 Kodeksu pracy.
Formalne podpisanie przez pracow‑
nika deklaracji o przyjęciu odpowie‑
dzialności za powierzone mienie nie jest
koniecznym warunkiem odpowiedzial‑
ności za nie, choć oczywiście ułatwia sy‑
tuację procesową przedsiębiorcy. Przy
czym obecnie przyjmuje się, że przez
„zwrot powierzonego mienia” należy ro‑

zumieć zwrot tego mienia nie tylko we
właściwej ilości, lecz również jakości,
tzn. nieuszkodzonego.
Jeżeli działania pracownika szły
w tym kierunku, aby umyślnie wyrzą‑
dzić szkodę pracodawcy, czyli celowo
uszkodzić bądź zniszczyć powierzony
sprzęt, to zgodnie z art. 122 Kodeksu
pracy, jest on zobowiązany do naprawie‑
nia szkody w pełnej wysokości. Ponadto
podlega „podstawowej” odpowiedzialno‑
ści odszkodowawczej za powstałe uszko‑
dzenie sprzętu na podstawie art. 114
Kodeksu pracy (co wiąże się jednak z ko‑
niecznością udowodnienia pracowniko‑
wi przez pracodawcę winy w spowodo‑
waniu szkody).
Pracownik, któremu nie można przy‑
pisać ani winy w nadzorze nad mieniem
powierzonym z obowiązkiem zwrotu
lub do wyliczenia się, ani winy umyśl‑
nej za szkodę powstałą w tym mieniu,
nie jest zwolniony od odpowiedzialno‑
ści odszkodowawczej (art. 114 Kodek‑
su pracy).
Wspólna odpowiedzialność
pracowników
Za szkodę powstałą na mieniu, które
zostało powierzone, pracownik może od‑
powiadać wspólnie z innymi pracowni‑
kami. Art. 125 § 1 Kodeksu pracy stano‑
wi bowiem, że na zasadach określonych
w art. 124 Kodeksu pracy pracowni‑
cy mogą przyjąć wspólną odpowiedzial‑
ność materialną za mienie powierzone
im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się.
Wspólna odpowiedzialność material‑
na z innymi pracownikami nie wyklucza
równoczesnego ponoszenia przez pra‑
cownika odpowiedzialności indywidual‑
nej za inne mienie.
Do powstania wspólnej odpowiedzial‑
ności potrzebna jest umowa między
pracownikami a pracodawcą o współ‑
odpowiedzialności materialnej, któ‑
ra powinna zostać zawarta na piśmie.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego
z 18 kwietnia 1988 roku (III PZP 62/87),
nie zawarcie takiej umowy w formie pi‑
semnej powoduje jej nieważność.



Prawo w firmie

Wzór umowy o wspólnej odpowie‑
dzialności materialnej oraz wzór umowy
o odpowiedzialności za powierzone mie‑
nie można pobrać ze strony www.pol‑
skiinstalator.com.pl.
W umowie strony ustalają okres,
w którym nieobecność pracownika
w pracy nie ma wpływu na zakres odpo‑
wiedzialności ani jego, ani pozostałych
pracowników ponoszących wspólną od‑
powiedzialność materialną.
Pracownicy, którzy zawrą taką umo‑
wę, ponoszą współodpowiedzialność
materialną w częściach określonych
w umowie. Jednak w razie ustalenia,
że szkoda w całości lub w części zosta‑
ła spowodowana tylko przez niektó‑
rych z nich, za całość szkody lub za jej
część odpowiadają tylko sprawcy szko‑
dy (co nie wyłącza odpowiedzialności
pozostałych pracowników za resztę nie‑
doboru bądź uchybień na zasadach od‑
powiedzialności wspólnej – art. 125 § 2
Kodeksu pracy).

Co zwalnia pracownika z odpowiedzialności
za powierzone mienie?

sierpień 2016

Fachowiec Lubelski

Ustalenie wysokości
odszkodowania
Przed ustaleniem wysokości odszkodo‑
wania pracodawca powinien wysłuchać
pracownika oraz wziąć pod uwagę:
 stopień utrudnienia w sprawowaniu
nadzoru nad powierzonym sprzętem;
 rodzaj zaniedbań;
 rozmiar szkody;
 zakres winy pracownika;
 jego doświadczenie zawodowe i wyni‑
ki dotychczasowej pracy;
 sytuację rodzinną i majątkową pra‑
cownika.
W razie sporu, wysokość ustalonego
w powyższy sposób odszkodowania pod‑
lega kontroli sądu.
W żadnym wypadku pracownicy nie
mogą na wskazanych wyżej zasadach
uwolnić się od odpowiedzialności za
szkodę, jeżeli wyrządzili ją umyślnie –
w takim przypadku są oni zobowiąza‑
ni do jej naprawienia w pełnej wysokości
(art. 122 Kodeksu pracy).
Pracownicy na umowach
cywilno-prawnych
Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na
umowę o pracę, ale na podstawie umowy

Wysokość odszkodowania za szko‑
dy w sprzęcie powierzonym pra‑
cownikom może zostać obniżo‑
na, gdy sprawowanie nadzoru jest
utrudnione, szczególnie gdy sprzęt
znajduje się w pomieszczeniach,
do których ze względu na potrze‑
by prawidłowej obsługi mają dostęp
również inni pracownicy.
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Od odpowiedzialności za powierzone mienie pracownicy mogą być zwolnieni w pew‑
nych przypadkach:
 wykazując, że szkoda powstała z przyczyn od nich niezależnych. Taką okolicznością
jest zwłaszcza niezapewnienie przez pracodawcę warunków umożliwiających należy‑
te zabezpieczenie powierzonego mienia;
 gdy szkoda wynikła w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka, po‑
nieważ z istoty stosunku pracy wynika, że pracownicy nie ponoszą ryzyka związane‑
go z działalnością pracodawcy (art. 117 § 2, w zw. z art. 127 Kodeksu pracy);
 jeżeli wystąpiły przyczyny zależne w obsłudze sprzętu, pracownicy odpowiadają tyl‑
ko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania (tzn. że szkoda winna
pozostawać w normalnym związku przyczynowym z zachowaniem pracownika);
 wykazując, że pracodawca lub inna osoba przyczynili się do powstania lub zwiększe‑
nia szkody – częściowo zwalnia to pracowników od odpowiedzialności (art. 117 § 1,
w zw. z art. 127 Kodeksu pracy).
W przypadku wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, potwier‑
dzonej stosowną umową, pracownicy mogą żądać ustalenia, w jakich częściach odpo‑
wiadają za szkodę oraz przez kogo została ona spowodowana (za całość szkody lub jej
część odpowiadają tylko sprawcy szkody).

cywilno-prawnej, w ramach której wy‑
konywał swoje obowiązki, również on
ponosi odpowiedzialność za zniszczony
bądź uszkodzony sprzęt. Zgodnie z art.
415 Kodeksu cywilnego ten, kto z włas‑
nej winy wyrządził drugiemu szkodę,
zobowiązany jest do jej naprawienia.
Jest to tzw. odpowiedzialność delikto‑
wa za szkodę wywołaną czynem niedo‑
zwolonym.
Zgodnie z ogólnymi regułami dowo‑
dowymi, wynikającymi z art. 6 Kodeksu
cywilnego, ciężar dowodu co do wszyst‑
kich wymienionych w art. 415 przesła‑
nek odpowiedzialności ciąży na poszko‑
dowanym, a więc w tym przypadku na
pracodawcy. Osoba zobowiązana do od‑
szkodowania (pracownik) ponosi od‑
powiedzialność tylko za normalne na‑
stępstwa działania lub zaniechania,
z którego szkoda wynikła. Jeżeli kilka
osób ponosi odpowiedzialność za szko‑
dę wyrządzoną na sprzęcie, ich odpo‑
wiedzialność jest solidarna, analogicz‑
nie jak w Kodeksie pracy. Naprawienie
szkody powinno nastąpić według wybo‑
ru pracodawcy:
 albo przez przywrócenie stanu po‑
przedniego;
 albo przez zapłatę odpowiedniej sumy
pieniężnej (art. 363 Kodeksu cywil‑
nego).
Gdyby jednak przywrócenie stanu po‑
przedniego było niemożliwe albo po‑
ciągało za sobą dla zobowiązanego
nadmierne trudności lub koszty, rosz‑
czenie poszkodowanego ogranicza się
do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli na‑
prawienie szkody ma nastąpić w pienią‑
dzu, wysokość odszkodowania powinna
być ustalona według cen z daty ustale‑
nia odszkodowania, chyba że szczególne

okoliczności wymagają przyjęcia za pod‑
stawę cen w innym momencie.
Kiedy pracodawca
odpowiada za szkody
Pracownik nie ponosi odpowiedzialności
za szkodę w takim zakresie, w jakim pra‑
codawca lub inna osoba przyczyniły się
do jej powstania albo zwiększenia. Nie
ponosi bowiem ryzyka związanego
z działalnością pracodawcy, a zwłaszcza
nie odpowiada za szkodę wynikłą z dzia‑
łań w granicach dopuszczalnego ryzyka.
Ponadto pracodawca zawsze odpowiada
za szkody, które są następstwem sił wyż‑
szych oraz za szkody w sytuacjach, gdy
nie można wskazać konkretnego pra‑
cownika bądź pracowników.
Pojęcie siły wyższej nie jest zdefinio‑
wane w Kodeksie cywilnym, choć w kil‑
ku przepisach w nim występuje. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrz‑
ne, niemożliwe do przewidzenia (co
obejmuje również nikłe prawdopodo‑
bieństwo jego zajścia w danej sytuacji),
któremu nie można było zapobiec (przy
czym w zasadzie chodzi o niemożliwość
zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku,
co jego następstwom). Nauka grupuje
zdarzenia będące siłą wyższą w trzy za‑
sadnicze kategorie:
 katastrofalne działanie przyrody, np.
niezwykłe mrozy;
 akty władzy ustawodawczej i wyko‑
nawczej, np. wywłaszczenie;
 niektóre zaburzenia życia zbiorowego,
np. zamieszki uliczne.
Podstawa prawna:
Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21,
poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r., nr 16,
poz. 93 z późn. zm.)
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Dąb Rustykalny z kolekcji Polskie Gatunki
Podłogi fornirowane są
bardzo dobrą alternaty‑
wą dla litych. Wizualnie
niczym się nie różnią, a są
bardziej trwałe i odporne
na uszkodzenia.

Podłoga, która cię zachwyci
Venifloor łączy piękno drewna, ponadprzeciętną trwałość, wygodę użytkowania i montażu oraz
przystępną cenę. Firma ZIP, polski producent podłogi fornirowanej, działa w zgodzie z naturą.
Co wpływa na to, że podłoga Veniflo‑
or zasługuje na szczególną uwagę? Jed‑
ną z najistotniejszych kwestii jest budo‑
wa deski, z której układa się podłogę. Jej
rdzeń stanowi płyta HDF – bardzo wy‑
trzymała i odporna na kontakt z wodą.
Płytę łączy się z fornirem, co, po pierw‑
sze, czyni deskę ponadprzeciętnie twar‑
dą, a po drugie sprawia, że eksponuje
ona prawdziwe drewno (takie zintegro‑
wanie różnych jego form dodatkowo eli‑

Dąb Rustykalny z kolekcji Polskie Gatunki
Ekologiczny i jednocześnie wydajny proces produk‑
cji podłóg Venifloor sprawia, że ich cena jest atrak‑
cyjna dla kupującego.

minuje paczenie, będące efektem zmian
temperatury oraz wilgotności w po‑
mieszczeniach). To nie koniec! Wierzch‑
nią warstwę deski, podczas produk‑
cji, pokrywa się 6-krotnie lakierami UV
z domieszką korundu. Lakiery UV two‑
rzą warstwę użytkową – innymi sło‑
wy: to po nich chodzimy – więc to one,
a nie drewno, ulegają zużyciu. Obecność
lakierów ułatwia pielęgnację i chroni
drewno przez lata.
A co, jeśli jednak dojdzie do jakichś
uszkodzeń? Koniec z cyklinowaniem!
Podłodze Venifloor wystarczy polero‑
wanie. Ewentualne ubytki w warstwie
wierzchniej można z łatwością uzupeł‑
nić specjalnymi woskami, a w przypad‑
ku pojawienia się defektów, które prze‑
kraczają możliwości wytrzymałościowe
płyty HDF, deskę można wymienić na
nową. Boisz się kosztów? Niepotrzeb‑
nie. Za cyklinowanie zapłacisz prawie
tyle samo co za nową podłogę! Cena
podłogi Venifloor jest na poziomie ceny
dobrej podłogi laminowanej (PCV),
mimo że jest oryginałem. Deski forni‑
rowane oferowane przez polskiego pro‑
ducenta mają przy tym lepsze paramet‑
ry użytkowe. Także ułożenie nie sprawi

kłopotu, mają zamek szybkiego monta‑
żu, który umożliwia wygodną oraz ła‑
twą instalację desek do podłoża – bez
klejenia i bez użycia dodatkowych na‑
rzędzi.
Do produkcji podłogi wykorzystu‑
je się fornir, dzięki czemu faktem sta‑
je się idea racjonalnego zużycia drewna,
a więc i troska o zachowanie drzewosta‑
nów. Z jednego drzewa firma ZIP może
wyprodukować 15 razy więcej podło‑
gi fornirowanej niż producenci podłóg
z litego drewna. Wymierna ekokorzyść:
posiadamy drewnianą podłogę, równo‑
cześnie ciesząc się lasem podczas spa‑
ceru. Zadowalająca wartość współczyn‑
nika przenikania ciepła, jak na drewno,
powoduje, że podłoga Venifloor może
być montowana na ogrzewaniu podło‑
gowym. W ofercie producenta znajduje
się 80 gatunków drewna: od dębu, po‑
przez inne polskie gatunki, aż po eg‑
zotyczne odcienie mahoniu czy heba‑
nu. Venifloor to podłogi ponadczasowe,
a jednocześnie – na czasie. Produko‑
wane zgodnie ze światowymi trendami
wzornictwa, z wykorzystaniem najnow‑
szych technologii, trwałe, eleganckie,
funkcjonalne, eko.

aDrzwi aPodlogi – Kojak | Salon Lublin
ul. Diamentowa 3, tel. 509 536 456
www.kojak.com.pl
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Wanna
wolno stojąca –
must have
modnej łazienki!
Marcin Jędrzak, projektant, designer,
właściciel pracowni Jędrzak Design

Wanna wolno stojąca – przez lata synonim
luksusu dostępnego wyłącznie dla nielicznych,
wybranych posiadaczy przestronnych salonów
kąpielowych, o odpowiednio dużych zasobach
finansowych – dziś w zasadzie niezbędny
element każdej stylowej i modnej łazienki!
Bezsprzecznie, jedną z największych za‑
let wanien wolno stojących, obok walorów
czysto estetycznych, są niemal nieogra‑
niczone możliwości aranżacyjne. Z jednej
strony, ze względu na mnogość dostęp‑
nych modeli, kształtów, wymiarów i opcji
wykończeń, taka wanna będzie doskona‑
łym elementem zarówno wnętrz klasycz‑
nych, stylizowanych na salony kąpielowe
retro, jak i tych minimalistycznych, ultra‑
nowoczesnych łazienek, godnych prezen‑
tacji w najbardziej prestiżowych pismach
wnętrzarskich. Dodatkowo opcja dowol‑
nego wręcz ustawienia wanny we wnętrzu
sprawia, że będzie ona centralnym ele‑

mentem tego pomieszczenia, bez wzglę‑
du na to, czy zostanie postawiona przy
ścianie, czy centralnie, na środku. Z pew‑
nością więc, rację bytu przestało mieć już
mylne przekonanie, że wanna powinna
być „ukryta” gdzieś w kącie, by nie rzucać
się zbytnio w oczy.
Proste, lapidarne linie oraz nowoczes‑
ny design są z pewnością zawsze pożąda‑
ne, a ze względu na swój ponadczasowy
styl, raczej nigdy nie będą passé, co sta‑
nowi bardzo duży plus, przemawiający
na korzyść właśnie takich modeli. Z dru‑
giej strony, wnętrza stylizowane na sa‑
lony kąpielowe retro, urządzone ze sma‑

Salonika
Lublin, ul. Związkowa 35
www.salonika.pl

kiem, raczej nigdy się nie znudzą i zawsze
będą robiły odpowiednio duże wrażenie
i znajdą swoich odbiorców, a idealnym
wręcz elementem właśnie takiej łazienki
mogą być wanny wolno stojące, nawet te
na lwich łapach.
Niewątpliwie, myśląc o wannie wol‑
no stojącej, oczami wyobraźni każdy wi‑
dzi przestronny salon kąpielowy. Faktem
jest, że wanny tego typu zostały stwo‑
rzone z myślą o dużych łazienkach, gdzie
w pełnej okazałości można podziwiać ich
piękno. Nie oznacza to jednak, że właści‑
ciele bardziej powszechnych, mniejszych
łazienek, nie mogą sobie pozwolić na ta‑
kie rozwiązanie! Wiele modeli dostęp‑
nych już w wymiarze 150 × 70 cm można
swobodnie zmieścić w „normalnej” ła‑
zience ze stosunkowo niewielkim metra‑
żem, a ciekawy pomysł na jej aranżację
pozwoli w pełni oddać charakter stylowe‑
go salonu kąpielowego, bez niekorzystne‑
go wpływu na funkcjonalność poszcze‑
gólnych sprzętów.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż
każdy, kto zdecyduje się na wannę wolno
stojącą w swojej łazience czy salonie kąpie‑
lowym, będzie mógł cieszyć się wnętrzem
pełnym stylu, klasy i ponadczasowego
charakteru. Łazienka to miejsce szczegól‑
ne. Aranżując swoją łazienkę, bez względu
na jej powierzchnię, warto rozważyć wsta‑
wienie tak wdzięcznego „mebla”, jakim jest
właśnie wanna wolno stojąca. Potwierdze‑
niem powyższego jest z pewnością trwają‑
cy od kilku lat boom na wanny tego typu.
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NAJLEPSZE POLSKIE I ŚWIATOWE MARKI
Salonika Salon łazienek to miejsce, w którym tworzymy wnętrza spełniające wszystkie
potrzeby naszych klientów. Szeroka gama produktowa, którą oferujemy pochodzi od
najlepszych producentów z całej Europy.

Anna Saba
projektant
wnętrz

Robert
Arent

projektant

Ciekawe aranżacje, zestawienie z armaturą,
podświetlenia wydobywające urodę płytek, ich
strukturę, kolor, ich zwielokrotnienie odbijające
się w lustrach – to wszystko pomaga w ukazaniu
potencjału danej kolekcji. Działa na wyobraźnię
o wiele bardziej, niż najlepszy projekt 3D.

Dobry salon lazienkowy to taki, który potrafi
i chce sprostać obecnym trendom i oczekiwaniom
klientów, rozwija się i śledzi zmiany na rynku.
Większość salonów łazienkowych pozostaje
w tyle, nie inwestując w ekspozycje, które są
bardzo istotne z punktu widzenia klienta.

Zapraszając Inwestorów do Saloniki, czuję się tu
współgospodarzem. Współgospodarzem miejsca,
w którym w miłej atmosferze mogę Inwestorom
nie tylko zaprezentować i omówić projekt, ale
również zaproponować realną wycieczkę wśród
ekspozycji i fachową odpowiedź na każde
nasuwające się pytanie.

Jestem mile zaskoczony, że w naszym regionie
mamy taki ciekawy i bogaty w świetne kolekcje
płytek oraz super wyposażenie salon na
najwyższym poziomie. W salonie łazienek
Salonika design jest ogromny wybór i dobrze
zaaranżowane boksy. Kiedy dopasujemy do tego
dobrą atmosferę, profesjonalne doradztwo oraz
masę super ekspozycji mamy 100% salon, gdzie
klient czuje się wyjątkowo i może poczuć
namiastkę swojej łazienki – to bardzo ułatwia nam
pracę. Klienci są oczarowani materiałami
i pomysłami, które mogą być zrealizowane w ich
łazienkach.

Abym jako projektant mogła z całą świadomością
i odpowiedzialnością zaproponować właściwy
produkt, trafiający w oczekiwania i potrzeby
Inwestora, Salon Salonika oferuje szkolenia
branżowe.

Marta
Skwarczyńska
projektant

To, co nas wszystkich inspiruje do projektowania,
to rzeczy śmiałe, nowoczesne i odważne. Salonikę
wyróżnia to, że można odnaleźć wiele motywów,
wzorów i kolorów do przedstawienia klientom.
Modnym ostatnio trendem są płytki o strukturze
3D, a ich forma i sposób ułożenia na ścianie może
być ciekawym pomysłem.
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Dla wszystkich,
którzy cenią precyzję pracy
Jakość wykonanego pomiaru jest czynnikiem decydującym o jakości pracy. Z tego powodu
w pracy rzemieślniczej wymagane są narzędzia pomiarowe, na których można całkowicie
polegać – przy każdej pogodzie i w najtrudniejszych warunkach. Od 1889 roku Stabila
tworzy solidne urządzenia pomiarowe, których obsługę każdy użytkownik jest w stanie
opanować od razu. Ten, kto ceni sobie jakość, darzy markę Stabila zaufaniem.
Najlepsza jakość jest
opłacalna. Prędzej
czy później
Każdy fachowiec wie, że na budowie
nie wszystko przebiega bezproblemo‑
wo. Wtedy doceniamy narzędzia, na
których można polegać w trudnych sy‑
tuacjach. Wyobraźmy sobie, że pozio‑
mica po upadku z rusztowania wyko‑
nuje dokładne i precyzyjne pomiary
mimo mocnego uderzenia w podłoże –
tak samo jak pierwszego dnia. Na tym
właśnie polega jakość firmy Stabila! Po‑
ziomice Stabila posiadają zalaną na sta‑
łe libellę, dzięki czemu możliwe jest
zapewnienie absolutnej dokładności
pomiaru również w warunkach duże‑
go obciążenia, przez co nie jest wyma‑
gane wykonanie nastawiania dodat‑
kowego. Dlatego specjaliści na całym
świecie zaufali naszym poziomicom.
W Stabila każdy specjalista znajdzie po‑
ziomicę spełniającą jego oczekiwania:
w zależności od potrzeb i typu zastoso‑
wania – łatwego lub trudnego, krótkie‑
go lub zajmującego więcej czasu – a tak‑
że specjalne poziomice, które służą do
specyficznych zastosowań.

Poziomica teleskopowa
Stabila 80 T
Narzędzia marki Stabila to produk‑
ty o bardzo wysokiej jakości, adresowa‑
ne przede wszystkim do użytkowników
z branży budowlanej, przemysłu, ale
i domowego warsztatu. W asortymencie
każdy znajdzie coś dla siebie. Nowość,
która niedawno pojawiła się na rynku,
to poziomica teleskopowa 80 T. Ten, kto
ceni wygodę i funkcjonalność, na pewno
będzie zadowolony z wyboru.
Podstawowe cechy poziomicy
teleskopowej 80 T to:
 pomiar w pionie i poziomie;
 możliwość wydłużenia (system telesko‑
powy) i blokada konkretnego wymiaru;

 1 libella pozioma, 1 libella pionowa;
 dokładność pomiaru w pozycji nor‑
malnej +/- 0,5 mm/m (zamknięta)
oraz +/- 1,0 mm/m (przedłużona);
 dokładność pomiaru w pozycji po‑
ziomej odwróconej (sufitowej)
+/- 0,75 mm/m (zamknięta) oraz
+/- 1,0 mm/m (przedłużona);
 opatentowany system mocowania li‑
belli zapewniający dużą precyzję po‑
miaru;
 wykonana ze wzmocnionego profi‑
lu aluminiowego o zwiększonym prze‑
kroju;
 możliwość blokady i dopasowania do
konkretnego wymiaru.
Narzędzie dostępne w Luvi Sp. z o.o.
w Lubartowie.

Luvi Sp. z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 24
tel./fax 81 855 44 38
e-mail: info@luvi.pl
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5 filarów sukcesu w Internecie
Kornel Swiokła, www.grupa-tense.pl

Jeśli planujesz wprowadzić swoją markę do Internetu, ale nie masz w tym obszarze większych
doświadczeń i nie do końca wiesz od czego zacząć, ten artykuł będzie dobrym początkiem. Znajdziesz tu
pięć elementów, o których powinno się pamiętać myśląc o skutecznej strategii marketingowej online.
Cele, badania, plany
Zgromadź jak najwięcej informacji i na
ich podstawie wyznaczaj realne, konkret‑
ne cele biznesowe. Przyjrzyj się uważnie
działaniom konkurencji. Określ budżet
na reklamę i skoreluj z nim swoje założe‑
nia. Do wygooglania: brand24.pl, Google
Trends, Google Alerts, KPI.
Zakres narzędzi do promocji marki
w Internecie jest bardzo szeroki. Dobór
optymalnych rozwiązań jest kluczowy
dla osiągnięcia zwrotu z inwestycji. Po‑
tencjalne korzyści są praktycznie niewy‑
czerpane, ale ich wypracowanie wymaga
świadomego, systematycznego i meto‑
dycznego działania. Oznacza to, że po‑
trzebujesz planu.
Nie może być dobrego planu, bez rea‑
listycznego celu. Wyznacz go, określając
konkretne liczby, np. dochodu ze sprze‑
daży online albo przyrostu liczby klien‑
tów. Pamiętaj, aby Twój cel był ambit‑
ny i atrakcyjny, ale przy tym możliwy do
osiągnięcia.
Trudno opracować dobry plan i wyzna‑
czyć odpowiednie cele bez wcześniejszych
badań. Im bardziej się do nich przyłoży‑
my, tym skuteczniejsze działania podej‑
miemy. Szczególnie cenne są wszelkie
informacje na temat otoczenia bizneso‑
wego (konkurencji i dostawców usług)
oraz grupy docelowej, do której adreso‑
wany jest nasz produkt.
1. Sprawdź, w jaki sposób promują się
w Internecie firmy z podobną ofertą.
2. Znajdź w sieci swoje produkty (usługi),
poczytaj na ich temat na blogach.
3. Klikaj w reklamę i sprawdź dokąd Cię
przekieruje.
4. Przeglądaj strony www konkurencji
i inne – zobacz czy znasz marki rekla‑
mujące się na banerach.
5. Odnotuj adresy stron www najważniej‑
szej konkurencji.
6. Zapisz możliwie najwięcej informa‑
cji na temat swojej grupy docelowej. Im
więcej o niej wiesz, tym skuteczniej do
niej dotrzesz.
7. Poznaj dane na temat trendów w In‑
ternecie wykorzystując do tego np. Go‑
ogle Trends.
8. Śledź w Internecie swoją markę oraz
marki konkurencyjne. Powinieneś wie‑
dzieć o każdym komentarzu czy wpi‑
sie na temat Twojej firmy, ale również

firm, z którymi rywalizujesz. Wykorzy‑
staj w tym celu takie narzędzia, jak np.
Brand24, czy Google Alerts, które wy‑
śle Ci powiadomienie za każdym ra‑
zem, gdy na jakiejś stronie pojawi się
wzmianka zawierająca wskazane przez
Ciebie słowo kluczowe (np. nazwę Two‑
jej firmy).
Pamiętaj, żeby wyznaczone cele odpo‑
wiednio skorelować z budżetem. O sukce‑
sie decydować będzie wielkość inwestycji
oraz efektywność jej zagospodarowania.
Wysoki zwrot zazwyczaj nie przychodzi
natychmiast, dlatego Twój plan budże‑
towy powinien określać szersze (ale kon‑
kretne) ramy czasowe, np. rok.
Wyznaczenie konkretnych celów po‑
zwoli Ci zdefiniować trafne KPI (kluczo‑
wy wskaźnik efektywności – ang. Key
Performance Indicator), dzięki czemu zy‑
skasz jednostkę pomiaru skuteczności
swoich działań.
Strona internetowa
Zadbaj o swoją stronę. Jej odbiór przez
użytkownika jest tożsamy z odbiorem
Twojej marki. Poznaj panujące trendy,
pooglądaj najlepsze strony internetowe
i sprawdź te najgorsze. Nie bój się zainwe‑
stować w serwis. Pamiętaj, że to ostatnie
ogniwo pomiędzy Tobą, a Twoim klien‑
tem. Do wygooglania: Behance; webde‑
sign; the worst websites; UX; RWD.
Strona internetowa to, wbrew opinii
niektórych, coś więcej niż „wizytówka”.
Spójrz na nią bardziej, jak na swoją sie‑
dzibę w wirtualnym świecie. Wykorzystaj
to, że przeciętny serwis www jest znacz‑
nie tańszy niż reprezentacyjny wystrój
lobby i nie oszczędzaj na nim zanadto,
by nie odbiło się to na odczuciach Twoich
przyszłych klientów. Nie chodzi o to, żeby
wydać fortunę, ale rozważając różne ofer‑
ty pamiętaj, że w tym przypadku „najtań‑
sza” naprawdę nie oznacza „najlepsza”.
To bardzo ważne, by na każdym eta‑
pie interakcji z użytkownikiem wzbudzać
w nim pozytywne odczucia wobec naszej
marki. Niedziałające linki do podstron,
nieklikalne przyciski czy niedostępność
(lub niepełna funkcjonalność) strony na
urządzeniach mobilnych, to rzeczy nie‑
dopuszczalne.
Strona musi spełniać swoją rolę. To
znaczy, że użytkownik powinien wie‑

dzieć, po co się na niej znajduje oraz jak
zrealizować swój cel. Naszym zadaniem
jest ułatwienie mu tego, a w miarę moż‑
liwości sprawienie, że będzie to również
przyjemne.
Podstawową funkcją Twojej strony in‑
ternetowej jest przedstawienie określonej
oferty. Oferta powinna być atrakcyjna,
ale niemniej ważne jest to, by zaprezento‑
wana była jasno i klarownie.
Pamiętaj, że strona internetowa to nie
tylko jej „wierzchnia” część. To także kod,
który interpretowany jest przez przeglą‑
darkę i roboty wyszukiwarek (algoryt‑
my decydujące o jej rankingu w wynikach
wyszukiwania). Koniecznie, już na etapie
budowania koncepcji strony, pomyśl o ak‑
tualnych standardach w SEO. Dotyczy to
np. odpowiedniej konstrukcji kategorii
menu czy dystrybucji treści w serwisie.
Niemal zawsze opracowanie i wdroże‑
nie strony najlepiej pozostawić eksper‑
tom, jednak nie zaszkodzi przy tym uczu‑
lić ich na ważne dla nas kwestie.
Interesujący content
Dostarczaj użytkownikom to, czego szu‑
kają w Internecie. Niech spędzają z Twoją
marką jak najwięcej czasu, niezależnie od
tego, czy poszukują informacji, rozrywki,
czy praktycznych porad. Zapewnij różno‑
rodność formy i treści, a także jej aktual‑
ność i przydatność. Do wygooglania: Fee‑
dly; Feed Reader.
Content marketing to potężne narzę‑
dzie, które wciąż przez wiele marek jest
niedoceniane. Content to treść. Zatem
wszystko co użytkownicy mogą prze‑
czytać, obejrzeć i usłyszeć śledząc Two‑
ją markę w sieci. Dobry content nie tyl‑
ko przyciąga nowych użytkowników, ale
pozwala im także związać się z Twoją
marką i wyrobić na jej temat pozytywną
opinię. Możesz dostarczać wszystko cze‑
go tylko pragną Twoi odbiorcy: wiedzę,
opinie, porady i rozrywkę. Jeśli użytkow‑
nicy, którzy należą do Twojej grupy doce‑
lowej znajdą poszukiwane treści u Ciebie,
możesz na tym tylko skorzystać.
Oprócz samego contentu, przemyśl
również to, jakimi kanałami zamierzasz
go dostarczać odbiorcom oraz jak bę‑
dziesz informował ich o nowych mate‑
riałach. Utwórz strony na Facebooku,
Twitterze i innych portalach społecznoś‑
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ciowych. Kieruj z nich na swojego bloga,
zainteresuj i zaangażuj użytkowników,
postaraj się, aby Twoja marka była aktyw‑
na tam, gdzie czas spędzają jej klienci.
Dostarczany content nie zawsze musi
wprost wiązać się z Twoją ofertą, choć nie
powinien być też od niej całkowicie ode‑
rwany. Jeśli np. oferujesz karmę dla zwie‑
rząt, prawdopodobnie ciekawszym po‑
mysłem będą np. porady behawiorystów
dla właścicieli psów niż wyłącznie infor‑
macje na temat składu oferowanych pro‑
duktów. Chodzi o to, by użytkownicy
chociaż na chwilę zapomnieli, że próbu‑
jesz im coś sprzedać.
Jeśli nie wiesz, skąd pozyskiwać aktu‑
alne, ciekawe informacje dotyczące Two‑
jej dziedziny, sprawdź aplikacje takie jak
Feedly czy np. Feed Reader. To tzw. czyt‑
niki RSS, czyli serwisy, które zgromadzą
za Ciebie codzienną dawkę aktualności
z interesujących blogów, a także pomogą
Ci odnaleźć serwisy, które warto śledzić.
Dzięki strategii content marketingu
nasze strony są korzystniej indeksowa‑
ne przez wyszukiwarki, a to również nie‑
zwykle ważne z uwagi na pozyskiwanie
ruchu na stronie.
Pozycjonowanie (SEO)
Pamiętaj, że SEO jest procesem ciągłym,
w którym zmiany przychodzą z czasem,
dlatego już na samym początku bardzo
starannie dobierz wyrażenia kluczowe
do pozycjonowania. Zawsze uwzględniaj
konkurencyjność fraz oraz średnią ilość
wyszukiwań. Do wygooglania: SERP; Go‑
ogle moja firma; Pozycjonowanie stron.
Pozycjonowanie to zespół działań,
dzięki którym jesteśmy widoczni w wy‑
szukiwarkach. Chodzi o to, by użytkow‑
nicy wpisując, np. do Google (ponad 95%
udziału w rynku wyszukiwarek – źród‑
ło: http://www.ranking.pl/pl/rankings/
search-engines.html, dostęp 24 kwietnia
2016), frazy związane z promowaną ofer‑
tą znaleźli w wynikach Twój serwis wyżej
niż strony konkurencji.
Na skuteczne pozycjonowanie strony
internetowej składa się wiele działań pro‑
wadzonych w obrębie strony (tzw. in-si‑
te) i poza nią (off-site). Wszystkie mają
sprawić, by Google skojarzyło Twoją stro‑
nę z wyszukiwanym hasłem i uznało ją za
najodpowiedniejszą dla danego użytkow‑
nika w danej chwili. Google stale modyfi‑
kuje swoje algorytmy, by dostarczane wy‑
niki były jak najbardziej atrakcyjne dla
użytkowników i nie nosiły znamion spa‑
mu (niechcianej treści). Jednocześnie fir‑
my specjalizujące się w SEO konkurują ze
sobą udoskonalając metody skutecznego
pozycjonowania. Oznacza to, że pozycjo‑
nowanie jest procesem ciągłym, o który
należy troszczyć się cały czas. Raz wy‑
pozycjonowana strona nie pozostanie na
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zawsze w TOP 10 wyników wyszukiwa‑
nia, jeśli nie będą podejmowane działania
mające na celu utrzymanie tej pozycji.
Fundamentem skutecznego SEO jest
staranny dobór wyrażeń kluczowych, tj.
zapytań użytkowników wpisywanych do
wyszukiwarki, po których chcemy być wi‑
doczni w wynikach wyszukiwania. Najle‑
piej pomyśl o tym zanim wdrożysz swoją
stronę. Posiadanie serwisu dostosowane‑
go do obowiązujących standardów zna‑
cząco ułatwi wypracowanie jego pozycji
w SERP (Search Engine Result Page – ang.
strona wyników wyszukiwania).
Kampanie PPC
Wykorzystaj dostępne narzędzia zarów‑
no do budowania świadomości marki, jak
też generowania sprzedaży i leadów. Użyj
zebranych wcześniej informacji o swojej
grupie docelowej do precyzyjnego kiero‑
wania płatnych reklam. Do wygooglania:
AdWords; Facebook ads; Remarketing;
Planer Słów Kluczowych.
Media społecznościowe, SEO i content
marketing to procesy długotrwałe, któ‑
rych rezultaty przychodzą stopniowo. Re‑
klamy w modelu PPC (ang. Pay Per Click)
przynoszą efekt od razu. Działania PPC
powinny być prowadzone równolegle do
SEO, social i content marketingu. Najbar‑
dziej popularne systemy PPC:
 system AdWords, dostarczany przez
Google (np. linki sponsorowane Go‑
ogle, reklamy video na YouTube),
 system reklamowy Facebooka (działa
tylko w obrębie portalu).
W PPC sami decydujemy, jak wiele chce‑
my zapłacić za odwiedziny użytkowni‑
ka na naszej stronie. Finalne, optymalne
stawki uwarunkowane są konkurencyj‑
nością danej branży czy – aby być bar‑
dziej precyzyjnym – poszczególnych
metod kierowania naszych reklam. Na
przykład za kliknięcie w reklamę wy‑
świetloną po wpisaniu przez użytkow‑
nika do wyszukiwarki hasła „buty mę‑
skie” zgodnie z informacją z tzw. „Planera
Słów Kluczowych” zapłacimy inną stawkę

(ok. 1 zł) niż za kliknięcie przez tego sa‑
mego użytkownika reklamy wyświetlonej
po frazie „kredyty hipoteczne” (ok. 4 zł).
Dzieje się tak właśnie ze względu na kon‑
kurencyjność i potencjalne korzyści bi‑
znesowe z pozyskania uwagi/aktywności
poszczególnych użytkowników.
Zarówno w interesie Google, jak i Fa‑
cebooka leży, by użytkownicy jak naj‑
częściej klikali w reklamy, dlatego rozbu‑
dowują one swoje systemy, dostarczając
reklamodawcom coraz doskonalsze meto‑
dy kierowania treści. Firmy w ten sposób
zyskują narzędzia do precyzyjnego pozy‑
skiwania wartościowego ruchu, zaś użyt‑
kownicy widzą reklamy odpowiadające
ich preferencjom.
Przykładowe kryteria kierowania re‑
klam (można je łączyć w niestandardo‑
we kombinacje): zainteresowania, wiek,
płeć, zatrudnienie, tematy przegląda‑
nych stron internetowych, użytkownicy
odwiedzający dany serwis w przeszłości
(remarketing).
Systemy te są na tyle „inteligentne”, że
na podstawie wzorca pozyskanego z ana‑
lizy osób odwiedzających Twoją stronę
i wykonujących na niej pożądane dzia‑
łania potrafią odnaleźć w sieci innych
użytkowników spełniających kryterium
podobieństwa, a zatem z dużym prawdo‑
podobieństwem skłonnych również np.
do dokonania zakupu w Twojej witrynie.
Reklama internetowa zapewnia możli‑
wości, o których marzyli protoplaści mar‑
ketingu, tj. pozyskanie wiedzy na temat
tego, które z działań przynoszą pożąda‑
ne efekty, a które z nich należy zmodyfi‑
kować. Warunkiem powodzenia promocji
internetowej w dobie nasilonej konku‑
rencji jest wykorzystanie tego dobrodziej‑
stwa. Reklamodawca, który prawidłowo
zdefiniuje swoją konwersję i zadba o od‑
powiednią konfigurację wszystkich na‑
rzędzi, będzie mógł z łatwością zmierzyć
tzw. ROI, czyli „zwrot z inwestycji” w re‑
klamę. Wszystkie jego decyzje powinny
być uwarunkowane maksymalizacją tego
czynnika.
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